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УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ОТЛИЧНИК“
Изпити, матура, кандидатстване Учебен център „Отличник“ Индивидуален подход, гарантиран ефект Нашите ученици
стават отличници! Запишете се: 02/9831694
http://obiavidnes.com/obiava/29949/ucheben-centyr-otlichnik

Вечерен курс по английски език за начинаещи – 99 лева
Езиков център „Юнити” организира интензивен вечерен курс по английски език за ниво Elementary. Цената е с отстъпка
– 99 лева при записване до 17 април. Начало: 18.04.2012г. За повече информация, можете да посетите страницата ни в
интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел.
0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/29939/vecheren-kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti--99-leva

Вечерен курс по английски език за ниво Advanced – 220 лева
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по общ английски за пето ниво. Цената е с 30% отстъпка: 220.00 лева
за 80 учебни часа. Начало: 03.04.2012г. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет:
www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/29938/vecheren-kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-advanced--220-leva

Целутрон
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
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Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/29931/celutron

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/29930/parochistachka-stiym-mop-x5

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
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Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
http://obiavidnes.com/obiava/29929/carski-bilki

Лодка за захранка
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/29928/lodka-za-zahranka

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.

Страница 3/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/29927/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/29926/peynt-zuum

Енергопестяващо 19Kw
Енергопестяващо 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК -
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" Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/29925/energopestyavashto--19kw

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/29924/ured-za-srebyrna-voda

ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ ЗА 50 ЗАБОЛЯВАНИЯ ** 39 лв.
ВИБРАЦИИТЕ НА ЖИВОТА- НОВО РЕВОЛЮЦИОННО НАУЧНО ОТКРИТИЕ!
КВАНТОВАТА НАУКА ЗА БИОРЕЗОНАНСНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОМАГА НА ХОРАТА ПО СВЕТА ЗА ЗДРАВЕ, ЕНЕРГИЯ, ЩАСТИЕ и др.
ЧУДОТО НА ВЕКА- ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ ЗА ЗДРАВЕ, ЕНЕРГИЯ, УСПЕХ, ЩАСТИЕ и др.
*** ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА СТЕ ЗДРАВИ, ЩАСТЛИВИ, ОБИЧАНИ, УСПЕШНИ,
ОБАЯТЕЛНИ, РЕШИТЕЛНИ, ИЗПЪЛНЕНИ С ОПТИМИЗЪМ И ЕНЕРГИЯ?
ТОГАВА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ С НАЙ-НОВОТО НАУЧНО ОТКРИТИЕ И
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЧУДОТВОРНИТЕ ПЕРСОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG
КАРТИ- САЩ ЗА ЗДРАВЕ, ЕНЕРГИЯ, ЩАСТИЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ и др.!
*** НЕВЕРОЯТЕН ЕФЕКТ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ,
САМОЧУВСТВИЕ И КОНДИЦИЯ; КВАНТОВО ЕНЕРГИЙНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
С ДОКАЗАН РЕЗУЛТАТ В МНОГО СТРАНИ И ОТСКОРО И В БЪЛГАРИЯ
*** „ВСИЧКИ БОЛЕСТИ ВСЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕНЕРГИЯ С
НЕТИПИЧНА ЧЕСТОТА, ПОПАДНАЛА В ОРГАНИЗМА НА ЧОВЕКА“
Най-голямата човешка ценност- здравето, е все по-трудно достижима. И не защото стремежът на хората е да живеят
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здравословно, а защото става все по-трудно да се поддържат в хармоничен баланс: вода, въздух, храна и енергия. Трудно
е да се каже кое от тях е най-значимо и най-важен фактор, но те са причината за възникване на определени заболявания.
Но въпреки това един от тях е по-различен, защото е основа на останалите и дава връзката между тях и оформя
общата хармония на човешкото здраве и това е енергията.
Всичко в нашия свят е енергия, всичко в нашия организъм има енергийна основа. За стабилното ни и хармонично здраве са
важни както вътрешните енергийни процеси, така и резонансните взаимодействия на организма с околния свят.
Знае се, че всяка болест представлява енергия с нетипична честота, която е попаднала в организма. Дори храната,
биологична по своя характер, също носи своите енергийни вибрации. Водата като физико-химична същност, също е
носител на специфични енергийни вибрации. Въздухът, макар и газова смес, има своите, както електрически компоненти,
така и енергийно излъчване.
Всяка човешка клетка има своя специфична енергийна честота (вибрация) и като такава отдава различна енергийна
информация, която може да бъде сканирана (установена). Освен това всеки орган, чувство и мисъл също имат
специфични, идентифициращи ги енергийни излъчвания. Когато клетките (органите, системите) са здрави, излъчват
един вид енергийна информация, а когато са в предболестно, болестно, или хронично състояние, излъчват друг вид
енергийна информация.
Разработвайки своя квантово-импулсен метод за енергийно взаимодействие, проф. Нелсън- САЩ прави революционно
научно откритие. Той успява да създаде специален енергиен репринтер, с помощта на който предварително установени
здравословни енергийни честоти (вибрации) могат да бъдат прехвърляни (трансферирани) и същевременно усилвани върху
подходящи носители, за да се зададе „правилната“ енергийна честота за подобряване състоянието при определени
проблемни ситуации в здравословен, емоционален, интелектуален или психологически план.
Квантовият репринтер позволява да се прехвърля енергийна информация от различни носители, върху различни
приемници, като максимална ефективност и простота при приложението се постига при прехвърлянето върху
персонални енергийни NRG карти.
Екипът на проф. Нелсън е създал професионален набор от MASTER карти с предварително записани патентовани
честоти, помагащи при множество проблеми. С помощта на квантовия репринтер информацията от тези MASTER
карти може да се зареди (трансферира) върху персоналните енергийни NRG карти.
Персоналната NRG карта изглежда като кредитна карта със специфична магнитна лента, върху която се записва
информацията. Идеята на картите е да се трансферира към човека подходящо енергийно излъчване за разрешаване на
определен проблем. За постигане на траен ефект, всяка NRG карта се подлага на патентовано и кодиращо въздействие
за насищане, така че уникалните честоти записани на картата да бъдат запечатани.
Преди използване, всяка карта трябва да бъде активирана. Това става с поставяне на палеца на притежателя й върху
специално означеното място на гърба на картата и задържането му в продължение на 1 минута.
Наред с активацията на картата, това води до синхронизиране на магнитния код и структурата на пръстовите
отпечатъци върху линейни атомни решетки и дава възможност на импулсни кодови канали да бъдат използвани в
предварителното зареждане на картите. Потребителят на картата NRG трябва да напише своето име на гърба на
картата. Така тя става персонална и е готова за употреба.
NRG картите се носят в джоб, чанта, портмоне. Вечер, може да се поставят близо до тялото или под възглавницата.
Ефективното излъчване на картите е в радиус до 1,5 м. Картата е персонална и не влияе на околните хора. С картите се
зарежда вода или други течности като чаша с обем 200 мл. се поставя върху самата карта.
Предлаганите персонални енергийни NRG карти основно се използват за разрешаване на определени проблеми при хората.
Част от видовете карти са за енергийно хармонизиране и подпомагане: увеличаване на продуктивността, детоксикация,
релаксация и освобождаване от стрес, жизненост и енергия, хармония, активиране на имунната система, просперитет,
алергии, защита от негативни въздействия, подобряване на концентрацията и др.
Освен това се предлагат още над 130 вида карти, които могат да се използват с най-различна цел, като наред с това
може да се изберат и специални карти за домашни любимци и даже за цветя.
Записаната информация върху NRG картите ефективно може да бъде използвана в продължение на 1 година, след
нейното активиране.
Картите не трябва да се носят в близост до магнитни предмети, тъй като могат
да нарушат записаната информация върху картата. Картите също трябва да се пазят и от вода.
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Засега не са открити противопоказания на картите и те са напълно безопасни за Вас и за околните. Тяхната
ефективност е доказана чрез методиката на американския проф. Уилям Нелсън за биорезонансна диагностика и
програмата за адаптометрично изследване на българския учен акад. Александър Влахов.
Бъдете здрави, успешни и щастливи с новите персонални енергийни NRG карти!
Предлагат се следните персонални NRG карти:
№

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КАРТАТА

800
За постигане на бързи и лесни бизнес продажби, развитие,
нови приятели, комуникативност, продуктивност и др.
801 Стоп на зависимостите от алкохол, наркотици и вредни храни
802 За подмладяване на организма и забавяне на стареенето
803 Проблемипри болки в ставите, артрит, скованост, дискомфорт
801 При проблеми и инфекции на пикочно-половата система
805 Антицелулитна програма за формиране на идеална фигура
806
Контролиране и баланс на холестерола и триглицеридите
807 Срещу хронична умора и изтощение, зареждане с енергия
808 Регулиране на стомашно-чревния тракт и при запек
809 Детоксикация на организма и премахване на токсините и шлаките
810 При проблеми с храносмилането, стомашни и чревни проблеми
811 За тонус и здраве на спортуващи, по-силни, по-бодри и винаги първи
812 При проблеми със зрението, намалено зрение, катаракта
813 Защита от геопатогенен стрес, вредни излъчвания, радиации, вируси
814 Срещу косопад, съживяване и поддържане на здрави коси
815 За здраво сърце и подпомагане на сърдечно-съдовата система
816 Срещу херпес симплекс и последствията от него
817 При главоболие и мигрена, премахва болката и подобрява тонуса
818 При безсъние, трудно заспиване, приятен и стабилен сън
819 Влияние върху кармата, кармични връзки и кармични удари
820 Подобряване на сексуалността, либидо за жените, винаги желани
821
Либидо за мъжете, сексуално привличане и неотразими
822 За успех, богатство, любов, здраве, кариера, щастие и пари
823 Развитие на паметта, съсредоточаване, концентрация /при изпити/
824 Менокомфорт за жените, менопауза и хормонални дисфункции
825 При проблеми с простатата и уриниране при мъжете, самоичувствие
826 Тонизиращ и релаксиращ ефект при разширени вени и отоци
827 За бързо и ефективно отслабване
828 Предотвратяване на остеопорозата и подпомагене на организма
829 Срещу болките и възпалението
830 Унищожаване и премахване на патогенни паразити
831 Отказване от пушенето и никотиновата зависимост
832 Срещу хъркането /освен в случаите на физиологична определеност/
833 Срещу стреса и последствията при жените, емоционално равновесие
834 Срещу стреса и последствията при мъжете, равновесие и хармония
835 Високоефективно обогатяване на клетките с кислород
836 Усвояване на витамини и минерали за здравословен живот
837 Структуриране на водата за дълъг период /чаша вода върху картата/
838 Нормализиране на високото кръвно налягане
839 При диабет и неговите последствия
840 При алергии и съпътстващи неприятни симптоми
841 Зареждане с енергия, жизненост и сила, работоспособност
842 За любов към себе си, семейството, приятели и природата
843 Зареждане на човека с радост, щастие и хармония
844
За шофьори за концентрация, премахване на умората и стреса
845 За работещи с компютър срещу вредни излъчвания и радиация
846 Стимулиране на имунната система и активизация на организма
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847 При грип, вируси, простудни и респираторни заболявания
848 За повишаване силата на имунната система при деца и възрастни
849 Срещу страх, комплекси, безпокойство, угрезения и самообвинения
По-подробна информация може да видите в сайта: www.green-master.eu. Всяка карта е защитена със сертификат
за съответствие и оригинален стикер за автентичност.
ЦЕНА: 49 лв. /Международна цена 50$/
40 лв.

При закупуване на 3 карти цена: 45 лв., а над 5 карти:

ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12 (срещу супермаркет "Европа")
или се изпраща по куриер с наложен платеж; такса до поискване 6,20 лв.,
а на адрес 7,50 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974; albods@abv.bg; albods@gmail.bg
ИНТЕРНЕТ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo.mymall.bg
http://alex.mymall.bg
http://albod.dir.bg

- онлайн магазин
- онлайн магазин
- онлайн магазин
- онлайн магазин

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ NRG КАРТИ
Използвайки принципа за енергийната честота /вибрации/ на човешката клетка и отдаваната енергийна информация са
създадени редица системи за т.нар. биорезонансна диагностика, с помощта на която може да се направи реална оценка
на енергийното, а от там и на здравословното състояние на всеки човешки организъм по отделни органи и системи.
Най-точната система за диагностика е създадена от патриарха в областта на биорезонансните и енергийни
взаимодействия, американския проф. Уилям Нелсън.
В края на 20 век той създава уникална квантова система за биоенергийно и биорезонансно измерване, която и до днес
няма достоен съперник по своята точност, прецизност и широкообхватност на възможностите за диагностика и
въздействие.
Проф. Нелсън е водещ изследовател в областта на квантовата физика и приложението и в областта на лечението чрез
вибрации. Неговите научни интереси и постижения са в областите на квантовата биология, енергийната медицина,
хомеопатията, природолечението и много други лечебни дисциплини. Той също така участва в някои приложни
изследвания за космическата програма „ Аполо“.
Проф. Нелсън разработва своята технология с цел да предостави на хората реална възможност за връщане към добро
физическо състояние и здраве за максимално кратко време. Той постигна тази своя цел след повече от 25 г., посветени на
научни изследвания.
Проф. Уилям Нелсън е бил номиниран за Нобелова награда за неговите открития и познания в областта на
алтернативната медицина. Днес той чете лекции в повече от 50 страни, автор е на много книги и научни статии по
хомеопатия, електро-акупунктура и квантова биология.
Квантовата биофийдбек система разработена от проф. Нелсън е защитена с патент технология, използваща
принципите на квантовата физика, на методите и техниките, водещи към много прост и ефективен подход за откриване
на стресовите фактори и тяхното премахване. Тя измерва финните електрически фактори в тялото чрез тривекторна
система: ампер, волт и съпротивление, както и биоенергийното излъчване на организма, т.е. постига се биорезонансна
диагностика.
Когато апаратът чрез финните електрически сигнали идващи от човешкия организъм, “засече” нездрава, болестна
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информация, той въздейства, като променя болестната информация (променя електрическите сигнали) и изпраща към
човешкия организъм други електрически сигнали, носещи характеризиращата здравословна информация и електрически
сигнали характеризиращи здравия човек.
По този начин квантово-импулсната технология разработена от проф. Нелсън дава възможност коригирайки
енергийните вибрации на определени клетки, органи, системи и чувства, да ги „принуди“ да вибрират в норма, т.е. да
започнат възстановяване, което да доведе до тяхното оздравяване.
Дългогодишната практика и изследвания на проф. Нелсън и неговият екип са довели до установяването на „лечебни“ и
„подобряващи“ честоти, които при възпроизвеждане въздействат изправящо върху нездравите енергии причинени от
стотици болести.
Разработвайки своя квантово-импулсен метод за енергийно взаимодействие, проф. Нелсън прави ново откритие. Той
успява да създаде специален енергиен репринтер, с помощта на който предварително установени здравословни енергийни
честоти (вибрации) могат да бъдат прехвърляни (трансферирани) и същевременно усилвани върху подходящи носители,
за да се зададе „правилната“ енергийна честота за подобряване състоянието при определени проблемни ситуации в
здравословен, емоционален, интелектуален или психологически план.
Квантовият репринтер е електронно усилващо устройство (усилвател) за енергиен трансфер. Изходният сигнал, който
излъчва е сложна вълна с базова честота около 4Hz. Той е хетерогенен сигнал от честоти (повече от 10) представен
като една сложна вълна. Върху тази вълна могат да се модулират специфични енергийни сигнали, които се предават към
записващия приемник. Външните честоти, въведени от аудио или ефирен сигнал са мултиплицирани чрез вътрешен
модул-усилвател (усилващ над 10 000 пъти) и след това се включват (модулират) в първоначалната форма на вълната.
Изходният сигнал е слаб (по-малко от 200 нано ампера/см.), който е доказано, че действа като най-добрия клетъчен
стимулант.
Квантовият репринтер позволява да се прехвърля енергийна информация от различни носители, върху различни
приемници, като максимална ефективност и простота при приложението се постига при прехвърлянето върху
персонални енергийни NRG карти.
Екипът на проф. Нелсън е създал професионален набор от MASTER карти с предварително записани патентовани
честоти, помагащи при множество проблеми. С помощта на квантовия репринтер информацията от тези MASTER
карти може да се зареди (трансферира) върху персоналните NRG карти.
Персоналната NRG карта изглежда като кредитна карта със специфична магнитна лента, върху която се записва
информацията. Идеята на картите е да се трансферира към човека подходящо енергийно излъчване за разрешаване на
определен проблем. За постигане на траен ефект, всяка NRG карта се подлага на патентовано и кодиращо въздействие
за насищане, така че уникалните честоти записани на картата да бъдат запечатани.
ИЗКАЗВАНИЯ НА УЧЕНИ ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ NRG КАРТИ ВЪРХУ
ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ХОРАТА
„Ефикасно, неагресивно, нетоксично, без странични ефекти, съвместимо с класическите лечения и финансово изгодно.
Въздействието на персоналните NRG карти върху човека е наистина фантастично!”.
Д-р Балар, САЩ,
специалист по биорезонансна медицина
„Тези уникални NRG карти, заредени с честотите на успеха и благополучието помогнаха на много хора по света да
направят бляскава кариера и да бъдат финансово независими”.
Д-р Пол Хил, САЩ, психолог, бизнес-треньор
„Помогнах на много семейни двойки да намерят отново страстта и хармонията с помощта на NRG картите”.
Д-р Сонг, Австралия, брачен консултант
„Всички мои пациенти са категорични- NRG картите помагат. Препоръчвам ги горещо!
Д-р Хил, Австралия, хомеопат
http://obiavidnes.com/obiava/29920/energiyni-nrg-karti--sasht-za-50-zabolyavaniya--39-lv
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7" (17.78 cm) GoClever TAB I70
7" (17.78 cm) GoClever TAB I70, таблет, InfoTMIC ARM11 1GHz, резистивен LED Display, 256MB RAM, 2GB Flash памет&
MicroSD слот, miniHDMI, 2x miniUSB, 802.11b/g, Android 2.2, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/29915/7-1778-cm-goclever-tab-i70

продавам хидрокопир фреза DECKEL KF3S
продавам хидрокопир фреза DECKEL KF3S -има документация на немски език-пълно оборудване-местонахождение трад
Габрово-цена шест хиляди и петстотин лева
http://obiavidnes.com/obiava/29913/prodavam-hidrokopir-freza--deckel-kf3s

продавам координатна машина
продавам координатно-разстъргваща едноколонна машина KAUNAS модел 243-местонахождение град Габрово-цена
осем хиляди и петстотин лева-пълно оборудване-отлично състояние
http://obiavidnes.com/obiava/29912/prodavam--koordinatna-mashina

160GB
160GB, Toshiba, Micro SATA2, 5400rpm, 16MB, 1.8" (4.57 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/29910/160gb-toshiba-micro-sata2-5400rpm-16mb-18-457-cm

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево,
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29909/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

Asus P8H77-M PRO
Asus P8H77-M PRO, H77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI, DisplayPort & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, eSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/29908/asus-p8h77-m-pro

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29907/zapomnete-ako-nyama-kyde-da--ya-zavedete

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29905/evtini-hotelski-stai-pod-naem-moje-i-mesechen-naem

Страница 10/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29904/evtini-hotelski-stai-pod-naem-moje-i-mesechen-naem

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29903/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29902/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29901/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29900/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

Събиране на дългове, вземания, кредитно консултиране
Събиране вземания, дългове, посредничество изкупуване дългове, ипотеки, посредничество при рефинансиране и
кредитиране
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ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ – НИЕ СМЕ С ВАС!
СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. ФИНАНСОВА ПОМОЩ и ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ КРЕДИТИРАНЕ.
2. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ РЕФИНАНСИРАНЕ.
3. ИЗКУПУВАНЕ НА ДЪЛГОВЕ. ИЗКУПУВАНЕ ИПОТЕКИ-ПОСРЕДНИЧЕСТВО.
4. ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ – банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с
недвижими имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени
проблеми, глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани
и други.
5. ПОЕМАНЕ ЦЯЛОСТНОТО СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
6. БИЗНЕС СЪВЕТИ И УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
E-mail: turgove.bg@abv.bg
www.turgovebg.com
http://obiavidnes.com/obiava/29899/sybirane-na-dylgove-vzemaniya-kreditno-konsultirane

Asus P8Z77-M
Asus P8Z77-M, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/29898/asus-p8z77-m

МИП ГРУП ООД - Хидрофобен Шперплат - www.SHPERPLAT.eu
МИП ГРУП ООД е директен вносител на хидрофобен / водоустойчив шперплат . Офис гр.София , основна база гр.
София-Столична митница, терминал Деспред.
Предлагаме на едро хидрофобен шперплат с черен и кафяв филм. ( САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) . За подробности
прегледайте нашия сайт – www.mipgroup.eu
Предлагаме още телескопични подпори (кафеви, прахово боядисани , САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) , хоризонтални
греди DOKA (ВТОРА УПОТРЕБА) само едрово за количество над 2 000 л.метра.
Транспорт до всяка точка на страната на изгодни цени.
* Уважаеми клиенти , текстовете на обявите ни, както и в сайтовете ни са уникални и всяко копиране на информация и
фрази от други фирми е непрофесионално и некоректно .
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
www.mipgroup.eu
www.shperplat.eu
http://obiavidnes.com/obiava/29896/mip-grup-ood---hidrofoben-shperplat---wwwshperplateu

Asus P8Z77-V LX
Asus P8Z77-V LX, Z77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/29895/asus-p8z77-v-lx

Asus P8Z77-M PRO
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Asus P8Z77-M PRO, Z77, LGA1155, DDR3, 3xPCI-E 3.0 (SLi/CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
2x eSATA 6Gb/s, 6xUSB3.0, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/29891/asus-p8z77-m-pro

Asus P8Z77-V
Asus P8Z77-V, Z77, LGA1155, DDR3, 3xPCI-E (SLi/CF) (HDMI, DVI & DisplayPort), DTS Ultra SB7.1, Lan1000, WiFi 802.11n,
2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/29888/asus-p8z77-v

Asus P8Z77-V PRO
Asus P8Z77-V PRO, Z77, LGA1155, DDR3, 3xPCI-E (SLi/CF) (HDMI, DVI & DisplayPort), DTS Ultra SB7.1, Lan1000, WiFi
802.11n, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 8xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/29885/asus-p8z77-v-pro

Asus P8Z77-V DELUXE
Asus P8Z77-V DELUXE, Z77, LGA1155, DDR3, 3xPCI-E (SLi/CF) (HDMI& DisplayPort), DTS Ultra SB7.1, 2x Lan1000, WiFi
802.11n, Bluetooth, 4xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 2x eSATA 6Gb/s, 8xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/29882/asus-p8z77-v-deluxe

Гел със сребърни йони за чисти ръце
Още не са налични данни болестотворен организъм да е развил устойчивост към сребротокакто наблюдаваме с
антибиотиците. Уредите за сребърна вода са незаменими в борбата с Огромното множество гъбички, бактерии, вируси
http://obiavidnes.com/obiava/29880/gel-sys-srebyrni-yoni-za-chisti-ryce

OSL Силиконово масло
OSL Силиконово масло, 400ml.
http://obiavidnes.com/obiava/29878/osl-silikonovo-maslo

Кабел 15м/15м Монитор Екраниран
Кабел 15м/15м Монитор Екраниран, 3m
http://obiavidnes.com/obiava/29876/kabel-15m15m-monitor-ekraniran

НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.
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** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
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** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974;

albods@abv.bg

ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29867/neobhodimi-stoki-za-vasheto-zdrave-dom-i-ofis--nad-50-stoki

НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
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** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.

тегло 240 гр. и мощност само 4 W, т.е.

** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
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** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
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УЛТРАЗВУКОВ КУЧЕГОН, ДРЕСЬОР НА КУЧЕ И ФЕНЕРЧЕ ** 38 лв.
УЛТРАЗВУКОВ КУЧЕГОН, ДРЕСЬОР
НА СОБСТВЕНОТО КУЧЕ и ФЕНЕРЧЕ
** СИГУРНА ЗАЩИТА ОТ АГРЕСИВНИ КУЧЕТА
** УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ /ДРЕСИРОВКА/ НА КУЧЕТА
Кучегонът излъчва ултразвук с честота 25 KНz и сила до 150 децибела, който въздейства на кучетата, но не и на
хората. Ултразвукът им създава неприятно усещане (но не и болка), което ги кара да се отдалечат от Вас, т.е. да
избягат.
Кучегонът успешно се ползва от инкасатори, пощальони, сервизни специалисти и много др. Той е незаменим помощник
на хората, имащи нежелани контакти с кучета в служебното си и лично ежедневие.
Кучегонът може да се използва и като средство за обучение (дресировка) на кучета за изпълнение на различни команди,
или да го ползвате като фенерче (животните се плашат и от светлината). За целта уредът се превключва на съответен
режим. От едната страна има кръгъл бутон ON, а от другата продълговат бутон с три режима на работа: основен
CHSER за отблъскване на кучета; TRAIN за обучение /дресировка/ на кучета и LIGHT за използване като фенерче.
Кучегонът работи с алкална плоска батерия 9V, която е включена в комплекта и е със срок на използване 6-9 месеца.
Кучегонът е с размери: 125х35х22 мм и тегло 80 грама.
НЕ НАСОЧВАЙТЕ КУЧЕГОНА СРЕЩУ ХОРАТА!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ЦЕНА: 38 лв.
ПОКУПКИ:
СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа”)
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до
поискване 5,90 лв. и на адрес 7,20 лв. и получаване
на следващия ден.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазина
куриерската такса се намалява с 20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29865/ultrazvukov-kuchegon-dresyor-na-kuche-i-fenerche--38-lv
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ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕ (кучешки пейджър) ** 58 лв.
ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА
НА КУЧЕ (кучешки пейджър) - Китай
Електроният нашийник е предназначен за обучение (дресиране) и дистанционно предаване на команди на Вашето куче.
Например, можете да извикате кучето да се прибере, ако се е отдалечило или да му предадете друга безгласна команда.
Нашийникът е подходящ за дресиращо обучение на малки кучета, за инвалиди или незрящи хора.
Нашийникът е олекотен и устойчив на намокряне. Осигурява две сигнални нива: на вибрации (с ниска и висока
честота) и звукова команда. За разлика от други подобни продукти, нашийникът вибрира, а не електрическа стимулация,
за да не стресира Вашия любимец.
В началото, след всеки звук или вибрация, трябва да пояснявате на кучето с думи и жестове какво трябва или не
трябва да прави. По време на този период на обучение (1-2 дни интензивна дресура) е желателно да стимулирате кучето
след всяка правилно изпълнена команда с лакомство и похвала.
При първоначално поставяне на нашийника, повечето животни изпитват дискомфорт, затова дайте на животното
достатъчно време да свикне с нашийника преди да започнете да използвате командите посредством дистанционното
командване.
Дистанционното управление използва технология за дигитално аудио излъчване. Сигналът преминава през
препятствия и може да се използва дори през стена. Въпреки това, наличието на плътни препятствия намалява
ефективното разстояние, до което сигналът може да достигне.
Звуците и нискочестотната вибрация на дресьора (пейджър) могат да се използват за тренировка на кучето да
изпълнява различни команди. Високочестотната вибрация трябва да се използва рядко и само за категорични
забранителни команди.
Нашийникът е устойчив на намокряне: дъжд, роса и намокряне при пиене на вода. Въпреки това, животното не трябва
да плува с него във водни площи, или да бъде къпано с нашийника.
Електронният кучешки нашийник е един високотехнологичен продукт и хуманно средство за дресура, което дава
отлични резултати и облегчава работата на обучаващия след достатъчна повторяемост на тренировките.
Зона на ефективно действие: 100 м. Тегло на нашийника: 100 гр., на дистанционното: 100 гр. Широчина на нашийника:
20 мм и дължина: 400 мм. Захранване на нашийника: 2 батерии от 1,5V, на дистанционното: плоска батерия 9V.
Нашийникът може да се види в Интернет на сайта:
http://www.youtube.com/watch?v=p3yyrLeZKN4
ЦЕНА: 58 лв. Гаранция 1 г.
ПОКУПКИ:
СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа”)
или по куриер с наложен платеж; такса до
поискване: 5,60 лв., на адрес: 6,70 лв. и
получаване на следващия ден
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albobg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29864/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kuche-kucheshki-peydjyr--58-lv
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ЗАЩИТЕН АНТИРАДИАЦИОНЕН СТИКЕР ЗА GSM ** 29 лв.
ЗЛАТЕН 24-КАРАТОВ АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, НЕУТРАЛИЗИРАЩ
ВРЕДНИТЕ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ!
** ЗАЛЕПЕТЕ ЗЛАТНИЯ АНТИРАДИАЦИОНЕН СТИКЕР
НА ВАШИЯ МОБИФОН ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ
СЕРИОЗНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ВАШЕТО ЗДРАВЕ!
** СТИКЕРЪТ БЛОКИРА 99,99% ОТ РАДИАЦИОННИТЕ ВИСОКОЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ,
ПРЕДПАЗВА ОТ МОЗЪЧНИ УВРЕЖДАНИЯ И НАРУШЕНИЯ
НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА, КАТО ПРЕМАХВА ГЛАВОБОЛИЕТО, БЕЗСЪНИЕТО И КОСОПАДА!
** СТИКИКЕРЪТ УДЪЛЖАВА СРОКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ НА МОБИФОНА 2-3 ПЪТИ
И
НАМАЛЯВА С 50% ВРЕМЕТО НА ЗАРЕЖДАНЕ!
Докато ежедневно се наслаждавате на голямото удобство на мобилните телефони, някога замисляли ли сте се, че
вашето здраве неосъзнато страда от невидимия убиец- електромагнитната радиация?
През последните години се забелязва значителна публичност по отношение на реалните страхове на медицината от
електромагнитните вълни, излъчвани от мобилните и безжични телефони, като причина за мозъчни тумори и много
други сериозни заболявания и увреждания на човешкото здраве.
Многобройни са в последно време публикациите в медиите за опасността на предавателните антени по покривите, а се
оказа че радиационните излъчвания от мобифоните са много по-вредни и опасни за човешкото здраве.
Мобифоните генерират електромагнитни вълни, които се изпращат директно от ушния канал към мозъка. Тяхното
продължително въздействие при разговори, особено при децата, крие твърде голяма опасност.
Американски учени еколози предлагат на всеки мобилен телефон производителите да залепват предупредителен етикет,
указващ нивото на радиационите излъчвания при използване.
Те са публикували списък в Интернет съдържащ над 1000 модели мобилни телефони, като най-безопасният модел е
Audiovox XV6600, следван от Motorola V.101, а телефоните с най-високо радиационно излъчване са Motorola V323i и
Motorola
V325i.
Списъкът
може
да
си
види
в
Интернет
на
адрес:
www.ewg.org/cellphoneradiation/Get-a-SaferPhone?allphones=1 като той непрекъснато се обновява и увеличава.
След многогодишни изследвания на 13 хил. души от 13 страни учените са доказали връзката между мобилните телефони
и появата на мозъчни тумори. Освен това хората, които често говорят по GSM 50% страдат по-често от рак от
останалите. Учените твърдят, че мобифоните изпращат в главата на човека 217 електромагнитни импулса на минута.
Препоръките на лекарите са децата да не използват GSM, а учениците да си разменят само текстови съобщения /SMS/.
Експертите препоръчват: да си говори много кратко, а когато е възможно да се ползват стационарните телефони. GSM
да се изключват, когато не се ползват, особено нощно време.
Новост на пазара е златния 24-каратов защитен самозалепващ се стикер блокиращ 99,99% от вредните
електромагнитни радиационни излъчвания на всички модели мобилни телефони.
Стикерът блокира високочестотните електромагнитни излъчвания в диапазона 300-3000 MНz. Той е с размери: 35х25х0,5
мм, а на опаковката 95х64х5 мм с тегло 22 грама.
Защитният антирадиационен стикер се залепва в горната част на телефона близко до приемната антена.
Защитният стикер успешно може да се използва при работа с компютри и лаптопи.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/fPcvx1ihSxg
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Сертификати: CNAS, MAC, SIMT. Гаранция 1 г.
Произход: Китай
ЦЕНА: 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа)
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до
поискване: 5,20 лв. и на адрес: 6,40 лв. за сметка на
клиента и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/29862/zashtiten-antiradiacionen-stiker-za-gsm---29-lv

Здраве: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др. **168 лв.
За Вашето здраве:
ОЗОНАТОР БИТОВО-МЕДИЦИНСКИ
** ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА ОЗОНИРАНЕ НА ВЪЗДУХА И ВОДАТА;
ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, МЕСО И РИБНИ
ПРОДУКТИ; ПРЕМАХВАНЕ НА НЕПРИЯТНИ МИРИЗМИ И
БАКТЕРИИ; ОБРАБОТКА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ДР.
Озонът от години се използва за опресняване и дезинфекция на въздуха и водата, бързо и ефективно елиминиране на
болестотворни бактерии и микроорганизми, неприятни миризми и много др.
При третиране с озонирана вода за 5-15 сек. се убиват 99,99% от наличните бактерии, за 20-50 сек. се убиват
плесените и се удължава срока на съхранение на плодове, зеленчуци, живи цветя; за 1-3 мин. се разграждат миризмите и
80% от остатъчен хлор във водата и в продължение на 3-5 мин. се разграждат 100% от остатъчните пестициди на
плодовете и зеленчуците.
При озонирането на въздуха се образуват и отрицателни йони, които свързват положително заредените вредни
частици в атмосферата, премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни
микроорганизми. Комбинацията от озон и отрицателно заредени йони стимулира човешкият метаболизъм, има
антиоксидантно действие, повишава имунитета и прочиства човешкият организъм.
Озонаторът се използва за:
- Обработка на плодове и зеленчуци за разграждане на пестицидите и натрупаните във външния слой на продуктите
химикали.
- Обработка на съдове за хранене за унищожаване на болестотворни бактерии.
- Обработка на месо, рибни и соеви продукти преди употреба или готвене за отстраняване на неприятни миризми и
унищожаване на болестотворни микроорганизми.
- Обработка на питейна вода за насищането и с кислород, премахване на хлора и унищожаване на болестотворни
микроорганизми. Озонираната вода може да се използва за пиене, за миене на зъби (помага при възпаления в устната
кухина, премахване на лош дъх, поддържа зъбите бели и освежава дъха при пушачите), за миене на части от тялото,
като прави кожата мека, дишаща и еластична, за баня на краката при отоци, гъбични заболявания, неприятен мирис и
др.
- За насищане на въздуха с кислород в помещения, премахване на неприятни миризми, миризми на строителни
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материали след ремонт, цигарен дим, дезинфекция на въздуха в помещения с болни хора и при запрашеност на въздуха.
- За елиминиране на неприятни миризми и унищожаване на бактерии в хладилника озонаторът се поставя в хладилника
и включва за 10 мин.
Озонаторът се използва за:
- пречистване на въздуха във всекидневни помещения, отстраняване на специфични неприятни миризми, като: цигарен
дим, прах във въздуха, мухъл (предотвратява образуването му), дезинфекцира и освежава въздушната среда и увеличава
съдържанието на кислород във въздуха.
- в новообзаведени и ремонтирани стаи неутрализира вредните газове, които се излъчват от новите мебели и прясно
боядисаните стени, като премахва толуола, чийто период на разграждане е 3 г.
- в детската стая осигурява свеж и пречистен от микроби въздух, почиства детските играчки чрез дезинфекция на
местата за тяхното съхранение.
- в кухнята премахва всички неприятни миризми при готвене и особено при пържене на риба.
- в хладилника, фризера, килера, шкафчето за обувки, гардероба. След почистване на хладилника и фризера се
обработват с озонатора, за да се отстранят остатъчните миризми. В гардероба и килера озонът премахва старите
миризми, предпазва от появата на мухъл и молци. При дезинфекция на обувките, а също така на изпрани чорапи, озонът
не само премахва неприятната миризма, но предпазва от размножаване на бактериите.
- в тоалетната осигурява свеж и дезинфекциран въздух и предотвратява образуването на плесен и мухъл.
- при домашните любимци озонът убива бактериите, които могат да се пренасят от животните и премахва
нежеланите миризми.
Озонаторът се използва за пречистване на водата в случаите:
- за питейна вода. Озонът убива бактериите, отстранява остатъчните йони на хлора и окисите на тежките метали,
разлага вредните органични и неорганични вещества. Пречистената вода е приятна за пиене, тъй като запазва полезните
минерали и натуралния си вкус.
- за лична хигиена. Дезинфекцира кожата, отстранява мъртвите клетки и осигурява бърза микроциркулация. Прави
кожата по-нежна и гладка, отстранява умората. Измиването на зъбите дезинфекцира устната кухина, отстранява
неприятните миризми и предпазва от поява на рани в устата.
- за лечение на рани. Спомага за дезинфекция и бързо заздравяване на раните.
- за превантивно лечение на кожни заболявания. Помага ефективно в борбата с гъбични образувания по всички части на
тялото. С помощта на този апарат е преодоляна и една от най-упоритите бактерии "бери-бери".
- за дезинфекция на пресни плодове и зеленчуци. Озонът не само убива бактериите на повърхността, но и разгражда
вредните органични и неорганични вещества вътре в тях. Обработените плодове и зеленчуци стават не само по-вкусни и
по-полезни, но и срокът на съхранението им си увеличава десетократно.
- за дезинфекция на месо и морски продукти. Измиването на месото, рибата, раците и други морски деликатеси
унищожава бактериите, съхранява нивото на протеините и връща натуралния им вкус и качества.
- за дезинфекция на кухненски прибори.
- за поливане на цветята. Води до по-голям растеж, по-обилен цъфтеж и по-дълъг живот.
- за домашни рибки. Удължава живота на рибките.
- за пране, избелване и премахване на петна и неприятни миризми.
- за обработка на алкохолни напитки (концентрати). Озонирането на алкохолните напитки ги прави по-меки и
ненатрапчиви. При това се запазват градуса, натуралния цвят и вкус.
Озонаторът помага при: трудно заздравяващи и варикозни рани, особено при диабетно болни; локални възпалителни и
гъбични процеси на крайниците; възпаление на външното ухо; дерматити и др. кожни заболявания позволяващи
локалното приложение; локални изгаряния; различни кожни заболявания (акне, екзема, дерматит); често боледуване;
остри вирусни и бактериални заболявания; остър и хроничен цистит и колит; хепатит; алкохолна интоксикация;
хемороиди; локални генитални възпаления; венерически заболявания; гъбички; бяло течение; цистит; уретрит; туморни
процеси в гениталиите и малкият таз и др.
Работната мощност на озонатора е 15 W, капацитетът на озониране 380 mg/h, а таймерът е разграфен до 30 мин. Има
размери 260х190х60 мм и тегло 1,2 кг.
Сертификат СЕ. Гаранция 1 г.
ЦЕНА: 168 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
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(срещу супермаркет "Европа")
или се изпраща по куриер с наложен платеж; такса до поискване:
9,50 лв., а на адрес: 11,80 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albobg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29861/zdrave-ozonator-za-vyzduh-voda-hrani-i-dr-168-lv

УНИВЕРСАЛНО USB ЗАРЯДНО ЗА GSM ** 18 лв.
УНИВЕРСАЛНО USB ЗАРЯДНО ЗА GSM
Универсалното USB зарядно за GSM с 12 различни накрайника за най-популярните мобилни телефони, като: Nokia,
Motorola, Samsung, Sony, Ericsson и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА
- Nokia- с 2 mm и 3,5 pin;
- Sony Ericsson- телефони с широка букса;
- Телефони с Min-USB;
- Телефони с Micro-USB;
- PSP;
- Samsung;
• Изходен ток: до 100 mAh;
• Изходно напрежение: 5-5.5V;
• Входно напрежение: 12-24V за автомобил, 110-240V от ел.мрежа,
5V от USB порт на компютър.
Сертификат СЕ.
Производител: Китай
СУПЕР ЦЕНА: 18 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4,60 лв. и на адрес 5,70 лв. и получаване на следващия ден, а до
селища без офис на Еконт до три дни
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29860/universalno-usb-zaryadno-za-gsm--18-lv

ПЕЧЕЛИВШ БИЗНЕС С ВОДЕН 2,10 м БАЛОН ЗА БАСЕЙНИ и МОРЕ!
*НОВО! *ХИТ ВЕЧЕ И У НАС! *СУПЕР ВОДНА АТРАКЦИЯ!
ЕКСТРЕМНО ПРЕЖИВЯВАНЕ В 2,10-метрова ВОДНА ТОПКА!
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ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПЕЧЕЛИВШ БИЗНЕС С АТРАКЦИОННА
ВОДНА ТОПКА-БАЛОН “Zorb”- Китай
НЕВЕРОЯТНО! Само за 5-10 мин. ПЕЧАЛБА 5-10 лв.!
** НАЙ-НОВАТА СУПЕР АТРАКЦИЯ ВЪВ ВОДЕН 2-метров БАЛОН-ТОПКА ЗА
ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ЕКСТРЕМНИТЕ ЕМОЦИОНАЛНО-ЗАБАВНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ!
** ТОПКАТА “Zorb” СЕ ИЗПОЛЗВА ТРИСЕЗОННО В ОТКРИТИ БАСЕЙНИ И
НАЙ-ВЕЧЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА И ЕСЕНТА, КОГАТО БАСЕЙНИТЕ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ,
А БИЗНЕС ДОХОДИТЕ ОТ ТОПКАТА СА МНОГОКРАТНО ПО-ВИСОКИ!
** ИНВЕСТИЦИЯТА СЕ ОТКУПУВА ЗА СЧИТАНИ ДНИ!
Ново, екстремно, забавно, весело и емоционално преживяване за любителите на адреналина, острите усещания и доброто
ободряващо весело настроение.
Водно-плажният 2,10-метров балон-топка “Зорб” не пропуска вода и студ и дори лежейки върху ледената вода не се
чувства студенина и дискомфорт, което позволява балонът да се използва почти целогодишно.
Атракционно-водният балон се използва, както на море, така и на всякакви открити водни площи: езера, реки, плувни
открити и закрити басейни и дори в по-големи водни фонтани и др. подходящи за целта места.
Особено подходящ е за открити плувни басейни през пролетта и есента, когато не е възможно тяхното ползване по
предназначение, при многократно по-висока доходност в продължение на много месеци.
Водният атракцион е познат от плажовете на много страни, а отскоро е на мода и у нас. Интересен и своеобразен воден
спорт и развлечение, достъпен за млади и стари любители на екстремните емоционално-забавни преживявания.
Надувната топка-балон е с диаметър 2,10 м и отвор с водонепроницаем цип, през който човек съвсем свободно влиза в
топката, след което като се надуе може да я търкаля ходейки или скачайки по водната повърхност, или просто се
забавлява лежейки (виж забавните видеоклипове, посочени в края на обявата!)
У нас отскоро е и съвсем новия спорт „Зорбинг”, но с цилиндричен балон-топка, в която е вграден втори цилиндър с оглед
на безопасност при забавление на суша, търкаляйки топката-балон по специално подготвен наклонен терен-писта, което
гарантира екстремно удоволствие и незабравими мигове и емоции. Но такава топка е с пъти по-скъпа от водната.
Балонът е изработен от еластичен и устойчив на спукване материал тип TPU (thermoplastic polyurethane) и PVC и е
комплектован с мощна електрическа помпа за 30 секундно надуване.
Можете да видите топката-балон в действие на видеоклиповете:
http://www.youtube.com/watch?v=kMlIL6XIt38
http://www.youtube.com/watch?v=eEcdr-tPrTI
http://www.youtube.com/watch?v=1j-p2XXXr4I
http://www.youtube.com/watch?v=IJQCsqjebB8
http://www.youtube.com/watch?v=1nUOGZgSzZo
Гаранция за помпата 1 г. Сертификат СЕ.
Страна произход: Китай
Производител: фирма “Zorb”
ЦЕНА: 580 лв. (материал 30% PVC и 70% TPU с германски цип)
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680 лв. (материал 100% TPU с германски цип)
780 лв. (материал PVC с двойна дебелина и английски цип)
1850 лв. Надуваем басейн с Ф 6 м
2800 лв. Надуваем басейн с размери: 7х9 м
ИНВЕСТИЦИЯТА СЕ ОТКУПУВА само за 1-2 седмици!
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Използва се мощна 300W помпа, която надува топката само за 30 секунди.
Цената на помпата в комплект с топката е 100 лв., а отделно само помпата
150 лв.
Ципът се намазва с вазелин за да се движи свободно
За залепване на топката се използва Холандското лепило „БИЗОН-ленилово”
магазини

и може да се закупи в железарските

КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа”)
или се изпраща по куриер на Еконт с наложен платеж
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29858/pechelivsh-biznes-s-voden-210-m-balon-za-baseyni-i-more

МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ НА Д-р ЛИВАЙН ** 28 лв.
МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ НА Д-р ЛИВАЙН- САЩ
** ПРЕМАХВАТ БОЛКАТА В КОЛЯННАТА СТАВА;
** ПОДПОМАГАТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ПРИ ТРАВМИ;
** ПОДХОДЯЩИ ПРИ СПОРТНИ ПРЕТОВАРВАНИЯ;
** НАКОЛЕНКИТЕ СЕ РЕКЛАМИРАТ ПО ТV ЗА 59,90 лв.!
Възстановете физическата си активност и се освободете от болките в ставите и коленете с магнитните наколенки
на д-р Джак Ливайн- директор на ортопедична хирургия в медицински център в Брукдейл Ню Йорк, който е и световно
известна личност сред медицинската общественост.
Наколенките се носят от хиляди хора по света, получавайки облекчение при болки в коляното.
С магнитните наколенки се гарантира възвръщане на физическата активност и отново напълно свободно движение без
болки в коляното.
Магнитната терапия е всеизвестна още от древността и е с доказано облекчаващо въздействие при болки в ставите и
колената, предизвикани от шипове, артроза и артрити.
Можете да носите наколенките по всяко време и навсякъде, когато сте в движение. Те са удобни за носене и
незабележими под дрехите.
Магнитните наколенки не трябва да се използват при имплантирани кардиостимулатори, сърдечно-съдови проблеми,
тромбофлебит, диабет и бременност, както и да се ограничи ползването при психични отклонения, увреждания на
централната нервна система и исхемична болест на сърцето.
Видеоклип:
http://youtu.be/Z-CtOogk-0s
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Комплектът е от две магнитни наколенки и подарък магнитна лента за ръка облекчаваща болките в китката.
Сертификат СЕ
Произход: САЩ
Производител: Китай
ЦЕНА: 28 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4,90 лв., а на адрес 6 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29856/magnitni-nakolenki-na-d-r-livayn--28-lv

МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ НА Д-р ЛИВАЙН- САЩ (ЗАМЕНЯ „КОСМОДИСК”) ** 28
лв.!
МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ НА Д-р ЛИВАЙН- САЩ
**12 МОЩНИ МАГНИТИ ПРЕМАХВАТ БОЛКАТА В ГЪРБА И КРЪСТА И
ПОДДЪРЖАТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ В ИЗПРАВЕНА СТОЙКА!
**МНОГОКРАТНО ПО-ЕФЕКТИВЕН И 4,5 ПЪТИ ПО-ЕВТИН ОТ „КОСМОДИСК”!
**ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА СЕ РЕКЛАМИРА ЗА 60 лв.! КУПИ за 28 лв. и СПЕСТИ 32 лв.!
Изправете гърба си, освободете се от болката с новия магнитен масажиращ колан за гръб на д-р Джак Ливайн- САЩ,
директор ортопедична хирургия в престижна болница в Ню Йорк и световно уважавана личност в областта на
медицината.
Магнитният масажиращ колан, който е многократно по-ефективен от Космодиска е предназначен:
- да поддържа гръбначният стълб и стойката в правилната позиция;
- редуцира болките в мускулите на гърба вследствие на неправилна стойка, или дълго време прекарано в неудобна за
тялото позиция, стимулира кръвообращението и мускулния тонус;
- изготвен от еластична дишаща антиалергична материя, която не запарва кожата, съдържа 12 мощни 800 гауса
магнити, стратегически позиционирани към гръбнака и лумбалната област;
- предпазва от гръбначни изкривявания и поддържа правилна изправена стойка;
- дискретно носене под дрехите и инвестиция за цял живот.
Магнитният масажор (колан) за гръб е подходящ за хора, които:
- нямат заболяване, свързано с гърба, но изпитват болки в гърба, поради други причини;
- прекарват много време в седнало положение: служители в офис, чиновници, студенти и др.;
- дълго стоят прави, или работата им е свързана с много движение: келнери, медицински работници, пощальони и др.;.
- работят в определена стойка на тялото: работници зад поточна линия, зъболекари, хирурзи и др.;
- при наднормено тегло;
- професионални шофьори или спортисти.
Да се избягва пряк контакт на масажора с уреди с магнитни носители!
Предлага се в два регулируеми размери: S/M и L/XL.
Възстановете физическата си активност и се освободете от болките в гърба и кръста с помощта на магнитния
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масажор на д-р Ливайн- САЩ, в замяна на „Космодиск”!
Сертификат СЕ
Произход: САЩ
Производител: Китай
СУПЕР ЦЕНА 28 лв. (По телевизията се рекламира за 59,90 лв.!)
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4,90 лв. и на адрес 6 лв. и получаване на следващия ден, а до
селища без офис на Еконт до три дни
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29855/magniten-masajor-za-gryb-na-d-r-livayn--sasht-zamenya-kosmodisk--28-lv

СИСТЕМА WHITELIGHT ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ ** 29 лв.
СИСТЕМА ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ WHITELIGHT
Избелване на зъбите със системата WHITELIGHT е нов иновативен метод , пренасящ избелващите процедури от
зъболекарския кабинет в дома. Активната съставка на системата е карбамид пероксид 10%. Това е същата съставка,
която зъболекарите използват при скъпоплатените избелващи процедури. Съставката има силен избелващ и
антибактериален ефект.
Системата WHITELIGHT притежава всички предимства на нормалната лазерна процедура за избелване на зъбите,
като същевременно е по-ефективна, на достъпна ниска цена, с привлекателен външен вид и лесна за употреба. Избелване
на зъбите при стоматолог е над 300-500 лв.
Усъвършенстваните светлинни лъчения действат като инхибитор върху специфично формулирания гел, вследствие на
което се наблюдава бързо премахване на повърхностни и дълбоко внедрени петна по зъбите. Така че, ако на момента
искате по-бели зъби, за да бъдете по-представителни на важно събитие или просто търсите бърз начин да се сдобиете с
бляскава усмивка WHITELIGHT ще ви осигури бързите резултати, от които имате нужда.
Методът е тестван в професионалната стоматологична практика по целия свят в продължение на години и е доказал
високата си ефективност и безопасност при употреба.
Ефектът на системата WHITELIGHT е от 6 месеца до 2 г., в зависимост от денталната хигиена и ограниченото
приемане на храни и напитки с оцветяващи свойства, като червено вино, кафе, чай, цигари и др.
Видеоклипове за избелване на зъбите при домашни условия:
http://youtu.be/t-S9NkpoCTE
http://youtu.be/A8n6RHP005A
http://youtu.be/RcTcbmId-Ug
Продадени са над 1 млн. бр. от системата WHITELIGHT за избелване на зъби, в т.ч. най-много в САЩ
Комплектът включва: машинка за избелване, две силиконови скоби и две тубички гел за избелване, като всяка една от
тях е достатъчна за около 42 процедури.
Сертификат СЕ. Произход: Китай

Страница 27/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

ЦЕНА 29 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 2635; 0887/255 692
albods@abv.bg
ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа”)
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до
поискване: 5,70 лв. и на адрес: 7 лв. и получаване
на следващия ден, където има офис на Еконт и до три
дни в останалите селища
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albobg.info
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
СЛЕД КАТО ОСИГУРЯВА БЪРЗ И ЕФЕКТИВЕН РЕЗУЛТАТ, НЕ Е ЛИ ВРЕДНА ТАЗИ СИСТЕМА ЗА ЗЪБИТЕ?
Същността на действието на продукта е прилагане на пероксид върху зъбите, използван при професионално избелване
от дентален специалист.
КАКВО ДА НАПРАВИМ АКО ПОЛУЧИМ
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ СЛЕД ПРОЦЕДУРАТА?

ЗАЧЕРВЯВАНЕ

НА

ВЕНЦИТЕ

ИЛИ

ИМАМЕ

ПОВИШЕНА

При някои хора може да възникне дискомфорт във венците след употреба на продукта; това е временно явление и не е
вредно за зъбите или венците. В тези случаи препоръчваме да се намали времето за осъществяване на един цикъл и
процедурите да се правят през ден, а не интензивно – всеки ден, или да се поставя по-малко количество гел. Прилагането
на избелващата система не може да доведе до увреждане на венците, зъбите или устната кухина.
КАКВО ДА НАПРАВИМ АКО СЕ ПОЯВЯТ БЕЛИ ПЕТНА ПО ЗЪБИТЕ СЛЕД ПРОЦЕДУРА?
Това е нормално и петната ще изчезнат след няколко часа.
КОЛКО БЕЛИ ЩЕ СТАНАТ ЗЪБИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ЦИКЪЛ ПРОЦЕДУРИ?
Отговорът на този въпрос зависи от натуралния цвят на зъбите ви, както и от степента на замърсяване. Но ефектът
ще бъде видим и категоричен след 5-тия ден на процедурите.
Избелващият гел е произведен в САЩ, съобразно американските и европейските изисквания за дентални продукти. Той
съдържа: Glycerin, Aqua, Povidone, Silica, Sodium Hydroxide, Natural Flavor, Sodium Saccharin и K12.Sorbitol.EDTA
При някои хора може да се получи временно зачервяване на венците след процедура, но това е нормално и не е признак
на увреждане на венците.
Продуктът е предназначен за избелване на естествени зъби. Прилагането му върху пломби, протези и мостове няма да
промени техния цвят, както и да отстрани петна по зъбите, причинени от приемане на тетрациклин.
Ако имате заболяване на венците, консултирайте се със стоматолог преди употреба на продукта.
След употреба, гелът да се съхранява на тъмно и хладно, без досег на директна слънчева светлина.
В случай на контакт на гела с очите, изплакнете обилно с хладка вода.
Избягвайте контакт на избелващия гел с кожата на тялото.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
1. Измийте зъбите си с паста за зъби.
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2. Отстранете предпазната капачка от гела.
3. Нанесете малко количество гел /тясна ивица/ по горната и долната вътрешна страна на силиконовата „захапка”.
4. Поставете „захапката” в устата, така че да прилегне удобно върху зъбите.
5. Поставете източника на LED светлина върху „захапката”, така че да прилепне към външната част на силиконовото
приспособление.
6. Стиснете с устни външните силиконови бордове на източника на LED светлина.
7. Натиснете бутона за включване на светлината.
8. Устройството ще се изключи автоматично след 10 минути– един пълен цикъл на избелване.
При необходимост, можете да включите светлината за нов цикъл от 10 минути, до 3 поредни цикъла.
За интензивно избелване, използвайте трикратни цикли по 30 минути на ден, в продължение на 5 дни.
След употреба измийте с топла вода силиконовата „захапка” и избършете силиконовите бордове на източник на LED
светлина. Не потапяйте източника на светлина във вода.
Силиконовата „захапка” може да се разделя на горна и долна част, при желание за избелване само на горните или на
долните зъби.
За идеално избелване на зъбите се препоръчват по три процедури на ден по 10 минути, в продължение на две седмици.
Комплектът включва: машинка за избелване, две силиконови скоби и две тубички гел за избелване, като всяка една от
тях е достатъчна за около 42 процедури.
http://obiavidnes.com/obiava/29854/sistema-whitelight-za-izbelvane-na-zybi--29-lv

АВТОЗАЛИЧИТЕЛ НА ДРАСКОТИНИ „FIX IT PRO”- САЩ ** 9,90 лв.
„FIX IT PRO” САЩ- ЗАЛИЧИТЕЛ НА
ДРАСКОТИНИ ПО АВТОМОБИЛИТЕ
** ЛЕСНО, БЪРЗО, ЕВТИНО И ТРАЙНО ЗАЛИЧАВАНЕ
НА ДРАСКОТИНИ ПО АВТОМОБИЛИТЕ и др.!
Заличителят на драскотини е уникален професионален продукт за премахване на повърхностни драскотини по боята на
автомобила. Той има много предимства: абсолютно безвреден, има дълготрайно действие и практически е вечен,
водоустойчив, без мирис, напълно безцветен и е подходящ при всички цветове на автомобилите.
Надрасканото се заличава бързо и лесно, прекарвайки „молива” по дължината на драскотината. За да изсъхне колата
се държи на слънце.
"FIX IT PRO" е най-евтиният и ефикасен начин за трайно заличаване на всякакви драскотини по автомобила!
"FIX IT PRO" осигурява запълване на драскотината, чрез създаване на постоянна здрава връзка с боята на колата.
Перфектен за всеки тип и цвят на автомобил или мотоциклет.
Действието на "FIX IT PRO" не е толкова силно изразено при особено дълбоки надрасквания.
Начинът на използване при заличителя на драскотини нагледно може да се види на видеоклиповете:
http://www.youtube.com/watch?v=z32UgJ8K1ys
http://youtu.be/nWv0L_8Wal8
http://www.youtube.com/watch?v=dVBgDk4Opig
http://www.youtube.com/watch?v=-Yz59toSmAc
http://youtu.be/uU3T1Ey0C2I
Сертификат СЕ за използване в страните от Европейския съюз
Произход: Китай
ЦЕНА: 9,90 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа”)
или се изпраща по куриер на „Еконт” с наложен платеж; такса при
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получаване на следващия ден
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчки чрез онлайн магазините куриерската такса
се намалява с 20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg;
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albobg.info

Заличителят на драскотини е уникален професионален продукт за премахване на повърхностни драскотини по боята на
автомобила. Той има много предимства: абсолютно безвреден, има дълготрайно действие и практически е вечен,
водоустойчив, без мирис, напълно безцветен и е подходящ при всички цветове на автомобилите.
Надрасканото се заличава бързо и лесно, прекарвайки „молива” по дължината на драскотината. За да изсъхне колата се
държи на слънце."FIX IT PRO" е най-евтиният и ефикасен начин за трайно заличаване на всякакви драскотини по
автомобила! . Перфектен за всеки тип и цвят на автомобил или мотоциклет. Действието на "FIX IT PRO" не е толкова
силно изразено при особено дълбоки надрасквания.
Произход: Китай
http://obiavidnes.com/obiava/29853/avtozalichitel-na-draskotini-fix-it-pro--sasht--990-lv

НОВО! СПРЕЙ БОЯДИСВАНЕ С PAINT ZOOM ** 98 лв.
ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ „PAINT ZOOM”
** НОВА СПРЕЙ ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕЦИЗНО БОЯДИСВАНЕ!
** ЗА 10 мин. СЕ БОЯДИСВАТ 15 м2!
** ТРИ СПРЕЙ НАСТРОЙКИ И РЕГУЛИРАНЕ РАЗХОДА НА БОЯ!
** БОЯДИСВАНЕ НА РАДИАТОРИ, ЩОРИ, МЕБЕЛИ и др.!
С професионалният пистолет „PAINT ZOOM” (Пейнт Зуум) за супер бързо и прецизно професионално боядисване,
забравете за досегашните старомодни начини на боядисване с „мече” или четка.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности: стени; тухли; ламперия; бетон; метал; мазилки; масивно
дърво; мебели, подове и др. Такова качество на покритие на боята: фино, гладко и равномерно е невъзможно да се
постигне с четка или валяк!
Невероятна производителност: за 10 мин. се боядисват 15 м2.
ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ БОЯДИСВАНЕ:
- три спрей настройки: за хоризонтални и вертикални плоскости
и за ъгли и труднодостъпни места;
- регулиране широчината на разпръскване;
- регулиране разхода на боя;
- прецизно боядисване на трудно достъпни места;
- боядисване с всякакви видове бои и повърхности;
- изразходване на по-малко боя и икономия на средства
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ на „PAINT ZOOM”:
- мощност на двигателя: 650 W;
- потребляема мощност: 105 W;
- обем на резервоара: 0,800 л.;
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- дължината на гъвкавата тръба: 1,5 м;
- скорост на двигателя: 32 000 об/мин;
- тегло: 1,9 кг.
Допълнителна информация и работа с пистолета може да се види
на видеоклиповете:
- http://youtu.be/b4-A6VVuX3k
- http://youtu.be/mROsjZ067e0
- http://youtu.be/Nbq9jsWK-zg
Благодарение на новата спрей технология качеството на боядисване е много по-добро от това на висококвалифициран
майстор-бояджия!
Сертификат СЕ, за ползване в страните членки на Европейския съюз. Гаранция 1 г.
ЦЕНА: 98 лв.
ПОКУПКИ:
СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион № 12
(срещу супермаркет “Европа)
или се изпраща по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж;
такса до поискване, т.е. от офиса на фирмата:
7,40 лв. и на адрес:
8,70 лв. и получаване на следващия ден.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазините куриерската такса се намалява с 20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albobg-info
http://obiavidnes.com/obiava/29852/novo-sprey-boyadisvane-s-paint-zoom--98-lv

Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китай ** от 18 на 9 лв.
ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ
** ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- УНИКАЛНО ПОСТИЖЕНИЕ НА
СЪВРЕМЕННАТА КИТАЙСКА МЕДИЦИНСКА НАУКА И ПРАКТИКА!
** ПРЕМАХНЕТЕ ЗАВИНАГИ НЕПРИЯТНОТО НОЩНО ХЪРКАНЕ
БЕЗ МЕДИКАМЕНТИ, БЕЗ ДЪЛГИ И МЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ
И СКЪПОСТРУВАЩИ БОЛЕЗНЕНИ ОПЕРАЦИИ!
** НАСЛАДЕТЕ СЕ НА БЕЗЦЕННИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ВАШИЯ
ЗДРАВОСЛОВЕН СЪН И СЕ ПОЧУВСТВАЙТЕ БОДРИ, ЖИЗНЕНИ,
ОТПОЧИНАЛИ И РАБОТОСПОСОБНИ
За пълноценният сън не е толкова важно колко време спите, а от съществено значение е качеството на самия сън! При
недоспиване на следващия ден сте в сънно и упоено състояние, което пречи на Вашата трудоспособност и е причина за
допълнителен стрес във Вашето и без това напрегнато ежедневие, като лесно ставате раздразнителни, нервни и
неработоспособни.
Ако хъркането Ви причинява тези проблеми си представете какво причинява на този, който спи до Вас! На това не се
обръща достатъчно внимание отначало, но с времето хъркането се превръща в сериозно изпитание за Вашия партньор!
Това налага един от двамата да се премества да спи в съседната стая и в резултат отчуждение и съществен фактор за
много разводи.
За избягването на тези неприятности патентованата Китайска силиконова щипка “Анти хъркане” се поставя в
ноздрите на носа преди лягане (виж снимките) за максимално улеснение на дишането по време на сън.
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Щипката облекчава хъркането при пациенти, чийто аспираторен тракт е блокиран от стената на носа и фаринкса. Тя
спомага за отваряне на носната кухина, респ. да се диша по-лесно, при което хъркането значително се облекчава.
Щипката стимулира кръвообращението в носа и осигурява свободен приток на въздух през надлъжните и канали.
Закрепването на щипката в горната част на ноздрите посредством срещуположните издатини е стабилно и не
причинява дискомфорт.
Щипката е изработена от медицински висококачествен силикон с антибактериално въздействие, който е напълно
безвреден, без мирис и странични ефекти и не създава неудобство при употреба.
При спане се препоръчва височината на възглавницата да не е по-голяма от дължината на рамото и е желателно да се
спи на дясната страна за да не се притиска сърцето и да се подпомага кръвообращението.
Нощното хъркане често пъти е предизвикано от някой заболявания, като: настинка, хрема, хипертония, хроничен
бронхит, алергии, синузит, ринит и др. При тези заболявания щипката “Анти хъркане” значително облекчава дишането и
премахва неприятното хъркане.
Щипката се съхранява в малка пластмасова подаръчна кутийка.
ЦЕНА: 9 лв.
Сертификат СЕ. Страна произход: Китай

ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12 (срещу супермаркет “Европа)
или се изпраща по куриер с наложен платеж; такса до поискване от офиса на фирма Еконт 4,40 лв., а при получаване до
адрес 5,50 лв., а в селища където Еконт няма офис до 3 дни и такса 6,80 лв.
ПОРЪЧКИ и КОНТАКТИ:
Димитър СТОЯНОВ
02/855 26 35; 0887/255 692; albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albobg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29851/zdrave-shtipka-protiv-hyrkane--kitay--ot-18-na-9-lv

МОЩНА АЛАРМЕНА СИСТЕМА ПРОТИВ КРАЖБИ ** 29 лв.
АЛАРМЕНА СИСТЕМА СРЕЩУ КРАЖБИ
(С КОД, МАГНИТЕН ДАТЧИК И СИРЕНА 110 dB)
** НАЙ-ЕВТИНАТА АЛАРМЕНА СИСТЕМА ПРОТИВ КРАЖБИ
В ЖИЛИЩА, ОФИСИ, МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ и др.
Алармената система с код бутони ви предпазва от нежелани крадци във вашия дом, или вила, чрез идентифициране на
неоторизиран достъп.
За по-голяма сигурност алармата може да бъде монтирана на няколко врати или прозорци.
Включването и изключването на алармата се осъществява чрез персонален код, който се въвежда от клавиатурата на
алармената система.
ПРЕДИМСТВА
- лесна за инсталиране, без кабели;
- възпроизвежда 110 децибела алармена сирена;
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- технология с магнитен сензор;
- 3 опции: мигновена, закъснителна и звънене;
- до 12-знаков персонален код;
- 10 сек. изчакване с „бийп” сигнал;
- паник-бутон с директен достъп;
- захранване с 3 бр. АА1,5V алкални батерии.
Видеоклип за алармената система
http://youtu.be/V2Rax0fH1HM
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване 5 лв. и на адрес 6,30 лв. за сметка на клиента и получаване
на следващия ден.
При поръчка чрез онлайн магазините куриерската такса се намалява с 20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛАРМЕНАТА СИСТЕМА
Алармената сирена и изключително силна. Никога не поставяйте алармата непосредствено до ухото си.
Избягвайте изпускане или грубо разтърсване на алармата.
Не инсталирайте алармата на места с пряка слънчева светлина, или висока влажност.
Алармата ще ви осигури високо ниво на безопасност, ако бъде използвана правилно.
ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИЯТА
Когато аларменият сигнал отслабне сменете батериите.
Отстранете капачето, което се намира на гърба на алармата.
Поставете 3 бр. алкални батерии АА 1,5V (не са включени в комплекта).
Внимание: Когато батериите се сменят, или се поставят за първи път, персоналният код автоматично се връща на
„0000”.
ИНСТАЛАЦИЯ НА АЛАРМАТА
Закачете алармата на вратата или стената, като използвате предвидените за това приспособления на гърба.
Отстранете двустранно разположените две лепенки от магнитната част на гърба, която е закрепена за алармата с
кабел.
Забележка: Уверете се, че двата магнита са фиксирани на разстояние не по-голямо от 6,5 мм (
http://obiavidnes.com/obiava/29850/moshtna-alarmena-sistema-protiv-krajbi--29-lv

ОРГАНАЙЗЕР ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА ДАМСКА ЧАНТА ** 28 лв.
ОРГАНАЙЗЕР ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА ДАМСКА ЧАНТА
** СЪБИРА НАД 70 ПРЕДМЕТА; ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ ВИД ЧАНТА!
** ДВА РАЗМЕРА, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ОТДЕЛНО, ИЛИ ЕДИН В ДРУГ!
** СМЯНАТА НА ЧАНТИТЕ СТАВА ЗА СЕКУНДИ!
** ИДЕАЛЕН ПОДАРЪК ЗА ВСЯКА ЖЕНА!
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В дамската чанта винаги е пълен хаос? Трудно се намират търсените ключове, телефон, портмоне, огледало, грим,
карта за пътуване и т.н.
Органайзерът е спасението от безпорядъка в дамската чанта. В него може да се подредят над 70 предмета. Той
въдворява ред и организация и в най-разхвърляната чанта.
При смяна на чантите е същински кошмар, но с органайзера смяната на чантите става за секунди, като органайзерът се
изважда от едната чанта и се поставя в другата. Той е оразмерен за почти всички размери чанти.
В органайзера има специално определени джобове и места за всичко: телефон, очила, гримове, ключове, карта за
пътуване, дори за напитка и чадър.
Ако се изисква повече място в средата на чантата, органайзерът може да се обърне с джобовете навън, при което се
освобождава място за тоалетната чантичка, тефтери, книги и други по-едри вещи.
В комплекта има и втори органайзер, който може да се ползва за по-малки чанти, или да се постави в големия, за да се
съберат още повече предмети.
С органайзера не се губи време за ровене в чантата, като личните вещи са подредени и лесно достъпни. Има
приспособление за закачане на ключовете.
Видеоклипове:
http://youtu.be/vHkexeTa_Ms
http://youtu.be/9YCm_qZxYdo
http://youtu.be/2exGfqlZgrU
По-големия органайзер е с размери: 34x7,5x15,5 см., а по-малкия- 24x7,5x15,5 см. Цвят: черен.
Сертификат СЕ
Произход: Китай
ЦЕНА: 28 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4,90 лв., а до адрес 6 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
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ЗА ГРУПОВО
Интернет магазин Олеле ви предлага страхотно решение на страхотна цена: Комплект кенгуру кийпър органайзер за
дамска чанта (черен) - за 26лв, вместо за 59лв!
Подредете чантата си за секунди! Вашият комплект включва:
• 1 x Кенгуру Органайзер голям размер - 34x7.5x15.5см;
• 1 x Кенгуру Органайзер среден размер - 24x7.5x15.5см.
Кенкуру кийпър е изключителен органайзер за дамска чанта, в който можете да подредите над 70 предмета. С него с
лекота ще намерите всичко, което ви трябва. Да не говорим, че ще си спестите кошмарното сменяне на чанти, при
което все се забравя по нещо.
С Кенгуру кийпър това става за един миг.
Органайзерът разполага с отделени места за всичките ви вещи: телефони, очила, гримове, ключове, кредитни карти, дори
за разхладителна напитка и чадър. А когато ви се наложи да смените чантата си, просто изваждате органайзера и го
поставяте в другата си чанта. Той се събира във всички размери чанти.
Ако се нуждаете от повече място в средата на чантата си, можете да обърнете кенгуру кийпър с джобовете навън.
Така ще имате място за тоалетна чантичка, тефтери и други по-едри вещи.
Получавате и втори Кенгуру кийпър, който можете да ползвате за по-малки чанти или да го поставите в големия
Кенгуру кийпър, за да съберете още повече неща.
Кенгуру кийпър:
• Събира над 70 предмета;
• Модерен и стилен дизайн;
• Получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг;
• Подходящ за всеки тип чанта;
• За повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън;
• Смяната на чантите става за секунди;
• Идеален подарък за всяка жена;
• Не губете повече време, за да ровите в чантата си, с Кенгуру кийпър вещите ви винаги ще бъдат подредени и лесно
достъпни.
http://obiavidnes.com/obiava/29848/organayzer-za-podrejdane-na-damska-chanta--28-lv

ОРГАНАЙЗЕР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОБУВКИ ** 28 лв.
ОРГАНАЙЗЕР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 12 ЧИФТА ОБУВКИ
В практичния органайзер може да подредите до 12 чф. обувки, играчки и много други вещи и да ги съхранявате в удобно
място: в дрешник, килер, във или над гардероб, под легло, диван и т.н. и те винаги са „под ръка”, но подредени и
предпазени от прах.
Органайзерът е изготвен от устойчив полиестер, който се пере, с прозрачен капак с цип и практична дръжка за
пренасяне. Позволява лесно и бързо да намерите необходимите обувки, като въвежда ред в дома и се съхранява на
подходящо място. Има размери: 54х64х12 см.
Видеоклипове:
http://youtu.be/25GK4gcGotc
http://youtu.be/OWPBOOHxDBk
Произход: Китай
ЦЕНА: 28 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4,90 лв., а на адрес 6 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
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02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29847/organayzer-za-syhranenie-na-obuvki--28-lv

ПРОТИВ БОЛКИ ПО ТЯЛОТО ФИЗИОТЕРАПИЯ "АШИ"- КИТАЙ ** 38 лв.
ЕЛЕКТРОИМПУЛСЕН МАСАЖОР ЗА
ФИЗИОТЕРАПИЯ "АШИ" ПРОТИВ
ВСЯКАКВИ БОЛКИ ПО ТЯЛОТО- КИТАЙ
** ЛЕКУВА ВИСОКО КРЪВНО, ГЛАВОБОЛИЕ, АСТМА, ГАСТРИТ,
АРТРИТ, РЕВМАТИЧНИ И СТОМАШНИ БОЛКИ, СХВАЩАНЕ НА ВРАТА,
ЛУМБАГО, ИМПОТЕНТНОСТ И СЕКСУАЛНИ РАЗСТРОЙСТВА и др.
** 7 МЕТОДА НА ТЕРПАПИЯ, 15 НИВА НА ИНТЕНЗИВНОСТ,
И ДВА ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ САМОЗАЛЕПВАЩИ ЕЛЕКТРОДА
Дигиталният уред за терапия принадлежи към ново поколение изобретения, които са създадени на базата на
Китайската теория за меридианите и кръвоносните съдове в човешкия организъм, електробиологията, физиката и
модерната микроелектронна технология, в комбинация с богата клинична практика.
Уредът въздейства чрез електрически импулси (ашитерапия), посредством предварително зададени конкретни
програми за дължината и формата на импулсите. Стимулират се рефлексните зони, акупунктурните точки, мускулите,
нервите и кръвоносните съдове.
Функциите на мускулите, нервите, органите и тъканите в организма предизвикват слаби електрични импулси, което се
дължи на промяната на биоелектроните, като винаги се поддържа баланс в дисбаланса.
Според китайската народна медицина, дисбалансът в биологичната верига може да доведе до нарушения във
функциите на каналите и съдовете и да предизвика множество заболявания.
Масажорът влияе върху акуточките в човешкия организъм, успокоява възпаленията, подобрява кръвообращението,
укрепва фагоцитите в съдовете и тъканите и разширява кръвоносните съдове.
Високочестотните импулси имат ефект на центробежна сила във всеки от телесните органи, като подобряват
еластичността на кръвоносните съдове, съдействат механично за отделяне на налепи по стените на кръвоносните
съдове и подобряват кръвообращението като цяло.
Има възможност за избор между 6 автоматични програми, всяка с продължителност 12 мин. и двойка
електроимпулсни самозалепващи се електрода за локална "АШИ" физиотерапия.
Масажорът има 15 нива на интензитет и седем метода на терапия: бавна и интензивна ударна терапия, масаж,
акупунктура, „скрапинг”, вендузна терапия и терапия намаляваща кръвното налягане. Времетраенето на терапията е
от 5 до 15 минути.
С масажора могат да се лекуват: настинка, гастралгия, запек, абдоминалгия, апоплексия и хемипарализа, свръх
напрежение, главоболие, ревматичен артрит, схващане на врата, скапулохумерален периартрит, лумбаго, тилен
спондалит /възпаление на гръбначния стълб/, меноксения, нарушения в мъжката сексуална функция и др.
Уредът не трябва да се ползва при наличие: на байпас на сърцето или каквито и да е метални импланти; на изкуствен
кардиопневматичен пейсмейкър или електронни животоподдържащи или с
цел терапия елементи и при използване на кардиометър или носене на електронни терапевтични устройства.
Следвайте лекарските инструкции, в случай, че сте под лекарско наблюдение или страдате от следните заболявания:
злокачествен тумор; VD инфекция; при менструален цикъл или бременност; сериозни сърдечни заболявания; температура
над 380С и при патологични кожни заболявания.
Уредът има голям дисплей, на който се изписват интензитета, функциите и времетраенето на терапията. Ползва се
английски език, като инструкцията за работа е на български език.
Видеоклипове за работата на електроимпулсния масажор:
http://youtu.be/KqPgWbSexAs
http://youtu.be/Kj6EQa4PJIk
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
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ЦЕНА: 38 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване 6,40 лв.,
а на адрес 7,70 лв. и получаване на следващия ден.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазините по-долу куриерската такса се намалява с 20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albobg.info
www.albod.dir.bg
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
АКУПРЕСУРНИ ТОЧКИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
/в инструкцията на английски език наименованието на акупунктурните точки
съответно посочени на човешкото тяло/

са четливо написани на английски и

- Rupang- Болки в гърдите, хипогалактия, кашлица
- Rugen- Кашлица, астма, инфекциозни процеси в дробовете, хипогалактия
- Zhongwan- Гастрит, стомашни неразположения, диария, диспепсия
- Liangmen- Болки в стомаха, повръщане, анорексия
- Fuai- Болки в корема, диария, диспепсия, запек
- Shuifen- Болки в корема, нефрит, диария
- Zhangmen- Болки в корема, диария, хипохондрични болки
- Shenque- Разширение на корема, диария, хемороиди
- Daheng- Диария, болки в корема, за редуциране на теглото
- Tianshu- Остри и хронични ентерити, дизентерия, обструкция на червата
- Yinjiao- Нередовна и болезнена менструация, смъкване на матката
- Weizhong- Болки в кръста и гърба, ишиас, болки в долните крайници
- Chengshan- Болки в кръста, гърба, краката, парализа, хемороиди
- Dingchuan- Астма, кашлица, болки в раменете и гърба
- Dazhui- Болки и скованоств гърба и гръбнака, болки във врата
- Fengme- Кашлица след настинка, главоболие и треска
- Shenzhu- Кашлица, астма, болки в гърба и гръбнака
- Feishu- Кашлица, астма, настинка, нощно изпотяване
- Xinshu- Болки в сърдечната област, безсъние, амнезия, епилепсия
- Qihai- Болки в корема, нередовна менструация, разширение на корема
- Guanyuan- Диария, нередовна менструация, импотентност, често
уриниране
- Shuidao- Болки в долната част на корема, нередовна и болезнена
менструация
- Zhongji- Уродиализа, импотентност, заболявания на простатата
- Guilai- Болки в корема, стерилитет, болезнена менструация
- Qichong- Нередовна менструация, херния, капково уриниране
- Jimai- Херния, простатит, нередовна менструация, импотентност
- Yinlian- Нередовна менструация, сърбеж на половите органи
- Xiyan- Болки в колената, подуване и паралица на долните крайници
- Zusanli- Болки в стомаха, диария, хипертензия, хемиплегия
- Tiaokou- Болки в коленете, спазми, колемни болки, болки в раменета
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- Fenglong- Воднянка, при често наличие на храчки, кашлица, астма,
главоболие
- Jiexi- Болки в глезените, замаяност, главоболие, слабост в глезените
- Taichong- Главоболие, световъртеж, болки в очите и гърлото, хипохондрия - Xingjian- Главоболие, световъртеж,
болезнена менструация
- Yangbai- Главоболие, болки в очите, замъглено зрение
- Sibai- Очни заболявания, главоболие, световъртеж, лицева парализа
- Juliao- Кървене от носа, зъбобол, болки при преглъщане, лицева парализа
- Jianqian- Парализа и отпадналост на горните крайници, скованост в
раменете
- Chize- Кашлица, подуване и болки във врата, болки в лактите и ръцете
- Quze- Сърцебиене и болки в сърдечната област, повръщане
- Shaohai- Възпаление на междуребрените и радиалните нерви
- Neiguan- Хипохондрични болки, стомашни болки, подуване и болки във
врата
- Lieque- Главоболие, гадене, кашлица, парализа на лицев нерв
- Daling- Болки в китките, хипохондрични болки, стомашни болки
- Taiyuan- Астма, кашлица, болки в гърдите, китките на ръцете
- Shenmen- Болки в сърдечната област, дисфория, безсъние, епилепсия,
амнезия
- Laogong- Болки в сърдечната област, епилепсия, повръщане
- Yongquan- Болки в теменната част на главата конвулсии топлинен удар,
безсъние
- Jianzhongshu- Сковаване задната част на врата, кашлица, болки в гърба
- Jianjing- Болки в раменета, настинка, скованост на горните крайници
- Jianwaishu- Болки в раменете и гърба, скованост на врата и горните
крайници
- Jianyu- Болки в раменете и горната част на ръцете и мишниците
- Jianliao- Болки в раменете, горната част на ръцете, скованост на врата и
гърба
- Tianzong- Болки в областта на лопатките, подутини и болки в бузите и
челюстите
- Hunmen- Болки в гърдите, хипохондрични болки, повръщане, диария
- Yishe- Повръщане, стомашни неразположения, жълтеница
- Weicang- Стомашни и коремни болки, болки в гърба и гръбначния стълб
- Huangme- Коремни болки, лумбаго
- Waiguan- Хемиплегия, заушка, глухота
- Zhibian- Хемороиди, парализа и скованост на долните крайници
- Huantiao- Лумбаго, ишиас, парализа и скованост на долните крайници
- Huanzhong- Болки в задните части, ишиас
- Chengfu- Болки в кръста и гърба, ишиас, хемороиди, уродиализа
- Yinmen- Болки в кръста и гърба, ишиас, скованост на долните крайници
- Zhiyang- Хепатит, болки в стомаха, болки в областта на междуребрения
нерв
- Ganshu- Чернодробни, стомашни и очни заболявания, неврастения
- Danshu- Хепатит, горчив вкус в устата, хипохондрични болки
- Pishu- Разширение на корема, повръщане, воднянка
- Weishu- Гастрит,хепатит, воднянка
- Shenshu- Лумбаго, импотентност, нередовна менструация, нефрит
- Mingmen- Лумбаго, импотентност, главоболие
- Dachangshu- Ентерит, диария, лумбаго
- Yaoyangguan- Нередовна и болезнена менструация, парализа на долните
крайници, импотентност
- Pangguangshu- Цистит, ишиас, диария, болки в кръста
- Baliaoxue- Болки в кръста, нередовна менструация, уродиализа
- Huiyin- Дисурия, нередовна менструация, хемороиди, импотентност
- Xiaohai- Главоболие, подутини в бузите, епилепсия
- Xuehai- Нередовна и болезнена менструация, кожна екзема
- Ququan- Дисурия,херния, нередовна менструация
- Yinlingquan- Болки в корема, воднянка, дизентерия, нередовна
менструация
- Diji- Болезнена менструация, болки в корема, воднянка
- Sanyinjiao- Нередовна и болезнена менструация, стерилитет,
импотентност, често уриниране, уродиализа,
хемиплегия, неврастения
- Zhaohai- Безсъние, хипопсия, воднянка, болки във врата
- Shuiquan- Болезнена и нередовна менструация замъглено зрение болки в
петите
- Taiyang- Главоболие, мигрена, световъртеж, зъбобол, болки в очите
- Jiache- Зъбобол, парализа на лицев нерв
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- Binao- Болки в горните крайници, хемиплегия, очни заболявания
- Quchi- Подуване и болки във врата, световъртеж, хемиплегия, диария
- Shousanli- Болки в раменете и горните крайници, парализа на горните
крайници, диария, болки в корема
- Hegu- Главоболие, зъбобол, ринит, болки във врата и очите, парализа на
личев нерв, хемиплегия, неврастения
- Yanglingquan- Болки в коленете, хемиплегия, тежест в гърдите,
хипохондрични болки
- Xuanzhong- Главоболие, скованост на врата, мигрена, тежест в гърдите и
корема
- Shenmai- Болки в глезените, главоболие, световъртеж, болки в кръста и
краката
- Pushen- Лумбаго, болки в глезените, болки в петите
http://obiavidnes.com/obiava/29846/protiv-bolki-po-tyaloto-fizioterapiya-ashi--kitay--38-lv

АВТОЗАЛИЧИТЕЛ НА ДРАСКОТИНИ „FIX IT PRO”- САЩ ** 9,90 лв.
„FIX IT PRO” САЩ- ЗАЛИЧИТЕЛ НА
ДРАСКОТИНИ ПО АВТОМОБИЛИТЕ
** ЛЕСНО, БЪРЗО, ЕВТИНО И ТРАЙНО ЗАЛИЧАВАНЕ
НА ДРАСКОТИНИ ПО АВТОМОБИЛИТЕ и др.!
Заличителят на драскотини е уникален професионален продукт за премахване на повърхностни драскотини по боята на
автомобила. Той има много предимства: абсолютно безвреден, има дълготрайно действие и практически е вечен,
водоустойчив, без мирис, напълно безцветен и е подходящ при всички цветове на автомобилите.
Надрасканото се заличава бързо и лесно, прекарвайки „молива” по дължината на драскотината. За да изсъхне колата
се държи на слънце.
"FIX IT PRO" е най-евтиният и ефикасен начин за трайно заличаване на всякакви драскотини по автомобила!
"FIX IT PRO" осигурява запълване на драскотината, чрез създаване на постоянна здрава връзка с боята на колата.
Перфектен за всеки тип и цвят на автомобил или мотоциклет.
Действието на "FIX IT PRO" не е толкова силно изразено при особено дълбоки надрасквания.
Начинът на използване при заличителя на драскотини нагледно може да се види на видеоклиповете:
http://www.youtube.com/watch?v=z32UgJ8K1ys
http://youtu.be/nWv0L_8Wal8
http://www.youtube.com/watch?v=dVBgDk4Opig
http://www.youtube.com/watch?v=-Yz59toSmAc
http://youtu.be/uU3T1Ey0C2I
Сертификат СЕ за използване в страните от Европейския съюз
Произход: Китай
ЦЕНА: 9,90 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа”)
или се изпраща по куриер на „Еконт” с наложен платеж; такса при
получаване на следващия ден
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчки чрез онлайн магазините куриерската такса
се намалява с 20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg;
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
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www.albo-bg.com
www.albobg.info

Заличителят на драскотини е уникален професионален продукт за премахване на повърхностни драскотини по боята на
автомобила. Той има много предимства: абсолютно безвреден, има дълготрайно действие и практически е вечен,
водоустойчив, без мирис, напълно безцветен и е подходящ при всички цветове на автомобилите.
Надрасканото се заличава бързо и лесно, прекарвайки „молива” по дължината на драскотината. За да изсъхне колата се
държи на слънце."FIX IT PRO" е най-евтиният и ефикасен начин за трайно заличаване на всякакви драскотини по
автомобила! . Перфектен за всеки тип и цвят на автомобил или мотоциклет. Действието на "FIX IT PRO" не е толкова
силно изразено при особено дълбоки надрасквания.
Произход: Китай
http://obiavidnes.com/obiava/29844/avtozalichitel-na-draskotini-fix-it-pro--sasht--990-lv

ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК ** 29 лв.!
КАК ДА НАМАЛИМ СМЕТКИТЕ
ЗА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ от 10 до 30%?
** ВНОСЕН УРЕД ГАРАНТИРА 10% ИКОНОМИЯ
НА ТОК, А ДО 30% ЗАВИСИ ОТ ЕЛ.УРЕДИТЕ,
КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ В ЖИЛИЩЕТО;
** В МАГАЗИНИТЕ ЕЛ.УРЕДИТЕ ОТ „ЕНЕРГИЕН
КЛАС А” СА С ВГРАДЕН ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ!
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛЯТ ОБСЛУЖВА ЕДНОВРЕМЕННО
ВКЛЮЧЕНИ ЕЛ.УРЕДИ С МОЩНОСТ ДО 19 кW!
Как да намалим разходите за ел.енергия в нашия дом?
Като се закупи и включи в ел.мрежа вносно, напълно легално и законно устройство “Mister Plugins” за икономия на
ел.енергия от 10 до 30%.
Използва се съвременна технология на фирма от Германия.
Устройството използва технология за мониторинг на ел.мрежа, стабилизира напрежението и намалява реактивната
мощност, която ел.уредите консумират. Това се постига от кондензаторите в уреда.
Практически устройството елиминира консумацията на реактивна мощност от ел.мрежа и по този начин се постига
икономия на ел.енергия.
Едно устройство може да обслужва голям апартамент, малък хотел, ресторант, или производствено помещение със
сумарна мощност на едновременно включените електросъоръжения до 19 kW.
Устройството има щепсел и се включва в силов контакт, възможно най-близко до ел.таблото с предпазителите
(бушоните), с цел обслужване на всичките ел.кръгове (колкото е броят на бушоните) в жилището.
Не трябва да се използва разклонител или удължител!
Устройството може да се използва и за трифазни инсталации (към всяка фаза се включва по един уред).
Максимална ефективност се постига при ел.уреди и съоръжения с ел. двигатели: климатици, хладилници, фризери,
перални, вентилатори, компютри, микровълнови печки, луминисцентно осветление и др.
Устройството не е ефективно при ползване на ел.уреди с реотанови нагреватели (бойлери, маслени радиатори и др.
отоплителни ел.съоръжения).
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Тъй като в даден апартамент не се знае какви уреди се ползват затова предварително не може да се определи каква ще е
икономията на ел.енергия. Гарантира се минимална икономия от 10%, а по-голям процент икономия се постига при
използване на уреди с ел.двигатели.
В магазините за бяла техника уредите от „Енергиен клас А” са с вграден енергоспестител и за всеки конкретен уред с
ел.двигател се посочва и конкретната икономия на ел.енергия.
Уредът легално се продава в Европа, САЩ, Канада и много др. страни.
Видеоклипове:
http://www.youtu.be/39WDtrUxhRI
http://www.youtu.be/rZr4FOMyJOs
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 29 лв.
В Интернет се предлага на цена от 34 лв. до 65 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване 5,70 лв., а на адрес 7 лв. и получаване на следващия ден.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазините посочени по-долу куриерската такса се намалява с -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
инж. Димитър СТОЯНОВ
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29843/energospestitel-za-ikonomiya-na-tok--29-lv

УРЕД ПРОТИВ ХЛЕБАРКИ, НАСЕКОМИ и др. ** 38 лв.
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН УРЕД ПРОГОНВАЩ ХЛЕБАРКИТЕ
** НЕОБХОДИМОСТ ЗА ВСЕКИ ДОМ, ОФИС, ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ и др.!
** РАЦИОНАЛНОТО РЕШЕНИЕ, КОЕТО СТЕ ТЪРСИЛИ ДЪЛГО ВРЕМЕ!
** ВКЛЮЧВАТЕ В КОНТАКТА И ЗАБРАВЯТЕ ЗА ПРОБЛЕМА ЗАВИНАГИ!
** БЕЗ КОНСУМАТИВИ И ОБСЛУЖВАНЕ!
** БЕЗОПАСНО ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ!
Домът ви е пълен с хлебарки, дървеници, насекоми и др.? Това е много неприятно! Но вече има решение на този
неприятен проблем!
Това е новото революционно устройство използващо съвременна технология на електромагнитните импулси. Те се
предават чрез окабеляването по стените в дома и по този начин достигат до местата, където живеят и се
размножават неприятни вредители.
Генерираните от устройството високочестотни електромагнитни вълни /трептения/ с амплитуда 900Vр-р правят
средата дискомфортна за всякакви вредни насекоми и паразити и ги принуждават незабавно да напуснат помещенията с
обща площ до 100 м2. Дори ще прогоните хлебарките и от съседите, за което ще ви бъдат безкрайно благодарни.
Устройството се включва в един от контактите максимално близко до пода и забравяте за неприятния проблем. То ще
защити завинаги къщата, апартамента или дадено помещение. С електромагнитното устройство е удобно, лесно и
практично!
Предлаганото устройство е едно от най-ефективните на пазара. То работи денонощно за да ви предпазва постоянно и
завинаги от неприятните хлебарки, насекоми, инсекти и др. Максималният ефект се постига след 2-3 седмици, тъй като
размножителния период на хлебарките е 3-4 седмици.
Устройството е напълно безопасно за хората и за домашните любимци, без необходимост от обслужване и
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консумативи. Това е рационалното решение, което сте търсили дълго време.
Размери: Ф100 мм 50+35 мм; тегло 160 гр. и мощност 3-9 W.
Произход: Китай. Сертификат СЕ. Гаранция 12 месеца.
ЦЕНА: 38 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на фирма Еконт с наложен платеж; такса до поискване 5,90 лв.
и на адрес 7,20 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albod.dir.bg

- онлайн магазин
- онлайн магазин

http://obiavidnes.com/obiava/29842/ured-protiv-hlebarki-nasekomi-i-dr--38-lv

МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ НА Д-р ЛИВАЙН- САЩ (ЗАМЕНЯ „КОСМОДИСК”) ** 28
лв.!
МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ НА Д-р ЛИВАЙН- САЩ
**12 МОЩНИ МАГНИТИ ПРЕМАХВАТ БОЛКАТА В ГЪРБА И КРЪСТА И
ПОДДЪРЖАТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ В ИЗПРАВЕНА СТОЙКА!
**МНОГОКРАТНО ПО-ЕФЕКТИВЕН И 4,5 ПЪТИ ПО-ЕВТИН ОТ „КОСМОДИСК”!
**ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА СЕ РЕКЛАМИРА ЗА 60 лв.! КУПИ за 28 лв. и СПЕСТИ 32 лв.!
Изправете гърба си, освободете се от болката с новия магнитен масажиращ колан за гръб на д-р Джак Ливайн- САЩ,
директор ортопедична хирургия в престижна болница в Ню Йорк и световно уважавана личност в областта на
медицината.
Магнитният масажиращ колан, който е многократно по-ефективен от Космодиска е предназначен:
- да поддържа гръбначният стълб и стойката в правилната позиция;
- редуцира болките в мускулите на гърба вследствие на неправилна стойка, или дълго време прекарано в неудобна за
тялото позиция, стимулира кръвообращението и мускулния тонус;
- изготвен от еластична дишаща антиалергична материя, която не запарва кожата, съдържа 12 мощни 800 гауса
магнити, стратегически позиционирани към гръбнака и лумбалната област;
- предпазва от гръбначни изкривявания и поддържа правилна изправена стойка;
- дискретно носене под дрехите и инвестиция за цял живот.
Магнитният масажор (колан) за гръб е подходящ за хора, които:
- нямат заболяване, свързано с гърба, но изпитват болки в гърба, поради други причини;
- прекарват много време в седнало положение: служители в офис, чиновници, студенти и др.;
- дълго стоят прави, или работата им е свързана с много движение: келнери, медицински работници, пощальони и др.;.
- работят в определена стойка на тялото: работници зад поточна линия, зъболекари, хирурзи и др.;
- при наднормено тегло;
- професионални шофьори или спортисти.
Да се избягва пряк контакт на масажора с уреди с магнитни носители!
Предлага се в два регулируеми размери: S/M и L/XL.
Възстановете физическата си активност и се освободете от болките в гърба и кръста с помощта на магнитния
масажор на д-р Ливайн- САЩ, в замяна на „Космодиск”!
Сертификат СЕ
Произход: САЩ
Производител: Китай
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СУПЕР ЦЕНА 28 лв. (По телевизията се рекламира за 59,90 лв.!)
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4,90 лв. и на адрес 6 лв. и получаване на следващия ден, а до
селища без офис на Еконт до три дни
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29841/magniten-masajor-za-gryb-na-d-r-livayn--sasht-zamenya-kosmodisk--28-lv

НОВО! ТИТАНОВ КОЛАН ЗА БОЛКИ И ПОВИШАВАНЕ НА ИМУНИТЕТА ** 48 лв.
НОВО! ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС- ТИТАНОВ КОЛАН!
ТИТАНОВ КОЛАН С ТОПЛИННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ОБЛЕГЧАВА БОЛКИТЕ И ПОВИШАВА ИМУНИТЕТА!
** ИНФРАЧЕРВЕН ЗАТОПЛЯЩ ЕФЕКТ СРЕЩУ БОЛКИ!
** ПОМАГА ПРИ АРТРИТИ, БОЛКИ В КРЪСТА, КОРЕМА и др.
** ПОВИШАВА ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА!
** ПОДОБЕН КОЛАН „КОСМОДИСК АКТИВ” В TOP SHOP Е ЗА
150 лв., А ТИТАНОВИЯ МНОГО ПО-ЕФЕКТИВЕН Е ЗА 48 лв.!
Титановият колан използва съвременна нано-био технология и високотехнологични иновационни продукти. Отделя
топлина, отрицателни йони и инфрачервени вълни, които са в резонанс с човешкия организъм.
Благодарение на титаниевата суперпроводимост електрическите импулси, в комбинация с нано-био функционални
материали с термо- и пиезоелектрически ефект, спомагат за възстановяване на енергийните аниони.
Проникващите дълбоко в тялото инфрачервени лъчи чрез своя термален ефект спомагат за:
- подобряване циркулацията на кръвта;
- активират клетките;
- стимулират обмяната на веществата;
- подобряват метаболизма;
- облекчават болките и повишават имунитета.
При поставяне колана на кръста само след 10-15 минути се усеща желаното облекчаващо затопляне на тялото.
Коланът може ежедневно да се използва, но не повече от 3 часа. Той има дължина 120 см. широчина 10-14 см. и се
предлага в предпочитания черен цвят.
Противопоказания:
- при бременни жени и деца;
- при чувствителност към загряване и при кожни заболявания;
- при носене на пейсмейкъри;
- при алергии да се ползва след консултация с лекар.
При ползване на колана е възможно локално зачервяване, или леко парене, които изчезват след преустановяване на
процедурата. Коланът не се пере, а само се почиства внимателно с влажна кърпа, без използване на химически
препарати.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
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СУПЕР ЦЕНА: 48 лв. С пъти по-евтин от аналогични колани!
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
5,40 лв., а до адрес 6,50 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до 3 дни и такса 7,70 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29839/novo-titanov-kolan-za-bolki-i-povishavane-na--imuniteta--48-lv

НОВО! ТИТАНОВ КОЛАН ЗА БОЛКИ И ПОВИШАВАНЕ НА ИМУНИТЕТА ** 48 лв.
НОВО! ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС- ТИТАНОВ КОЛАН!
ТИТАНОВ КОЛАН С ТОПЛИННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ОБЛЕГЧАВА БОЛКИТЕ И ПОВИШАВА ИМУНИТЕТА!
** ИНФРАЧЕРВЕН ЗАТОПЛЯЩ ЕФЕКТ СРЕЩУ БОЛКИ!
** ПОМАГА ПРИ АРТРИТИ, БОЛКИ В КРЪСТА, КОРЕМА и др.
** ПОВИШАВА ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА!
** ПОДОБЕН КОЛАН „КОСМОДИСК АКТИВ” В TOP SHOP Е ЗА
150 лв., А ТИТАНОВИЯ МНОГО ПО-ЕФЕКТИВЕН Е ЗА 48 лв.!
Титановият колан използва съвременна нано-био технология и високотехнологични иновационни продукти. Отделя
топлина, отрицателни йони и инфрачервени вълни, които са в резонанс с човешкия организъм.
Благодарение на титаниевата суперпроводимост електрическите импулси, в комбинация с нано-био функционални
материали с термо- и пиезоелектрически ефект, спомагат за възстановяване на енергийните аниони.
Проникващите дълбоко в тялото инфрачервени лъчи чрез своя термален ефект спомагат за:
- подобряване циркулацията на кръвта;
- активират клетките;
- стимулират обмяната на веществата;
- подобряват метаболизма;
- облекчават болките и повишават имунитета.
При поставяне колана на кръста само след 10-15 минути се усеща желаното облекчаващо затопляне на тялото.
Коланът може ежедневно да се използва, но не повече от 3 часа. Той има дължина 120 см. широчина 10-14 см. и се
предлага в предпочитания черен цвят.
Противопоказания:
- при бременни жени и деца;
- при чувствителност към загряване и при кожни заболявания;
- при носене на пейсмейкъри;
- при алергии да се ползва след консултация с лекар.
При ползване на колана е възможно локално зачервяване, или леко парене, които изчезват след преустановяване на
процедурата. Коланът не се пере, а само се почиства внимателно с влажна кърпа, без използване на химически
препарати.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
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СУПЕР ЦЕНА: 48 лв. С пъти по-евтин от аналогични колани!
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
5,40 лв., а до адрес 6,50 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до 3 дни и такса 7,70 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29837/novo-titanov-kolan-za-bolki-i-povishavane-na--imuniteta--48-lv

НОВО! ТИТАНОВ КОЛАН ЗА БОЛКИ И ПОВИШАВАНЕ НА ИМУНИТЕТА ** 48 лв.
НОВО! ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС- ТИТАНОВ КОЛАН!
ТИТАНОВ КОЛАН С ТОПЛИННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ОБЛЕГЧАВА БОЛКИТЕ И ПОВИШАВА ИМУНИТЕТА!
** ИНФРАЧЕРВЕН ЗАТОПЛЯЩ ЕФЕКТ СРЕЩУ БОЛКИ!
** ПОМАГА ПРИ АРТРИТИ, БОЛКИ В КРЪСТА, КОРЕМА и др.
** ПОВИШАВА ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА!
** ПОДОБЕН КОЛАН „КОСМОДИСК АКТИВ” В TOP SHOP Е ЗА
150 лв., А ТИТАНОВИЯ МНОГО ПО-ЕФЕКТИВЕН Е ЗА 48 лв.!
Титановият колан използва съвременна нано-био технология и високотехнологични иновационни продукти. Отделя
топлина, отрицателни йони и инфрачервени вълни, които са в резонанс с човешкия организъм.
Благодарение на титаниевата суперпроводимост електрическите импулси, в комбинация с нано-био функционални
материали с термо- и пиезоелектрически ефект, спомагат за възстановяване на енергийните аниони.
Проникващите дълбоко в тялото инфрачервени лъчи чрез своя термален ефект спомагат за:
- подобряване циркулацията на кръвта;
- активират клетките;
- стимулират обмяната на веществата;
- подобряват метаболизма;
- облекчават болките и повишават имунитета.
При поставяне колана на кръста само след 10-15 минути се усеща желаното облекчаващо затопляне на тялото.
Коланът може ежедневно да се използва, но не повече от 3 часа. Той има дължина 120 см. широчина 10-14 см. и се
предлага в предпочитания черен цвят.
Противопоказания:
- при бременни жени и деца;
- при чувствителност към загряване и при кожни заболявания;
- при носене на пейсмейкъри;
- при алергии да се ползва след консултация с лекар.
При ползване на колана е възможно локално зачервяване, или леко парене, които изчезват след преустановяване на
процедурата. Коланът не се пере, а само се почиства внимателно с влажна кърпа, без използване на химически
препарати.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
СУПЕР ЦЕНА: 48 лв. С пъти по-евтин от аналогични колани!
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ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
5,40 лв., а до адрес 6,50 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до 3 дни и такса 7,70 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29836/novo-titanov-kolan-za-bolki-i-povishavane-na--imuniteta--48-lv

НОВО! ТИТАНОВ КОЛАН ЗА БОЛКИ И ПОВИШАВАНЕ НА ИМУНИТЕТА ** 48 лв.
НОВО! ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС- ТИТАНОВ КОЛАН!
ТИТАНОВ КОЛАН С ТОПЛИННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ОБЛЕГЧАВА БОЛКИТЕ И ПОВИШАВА ИМУНИТЕТА!
** ИНФРАЧЕРВЕН ЗАТОПЛЯЩ ЕФЕКТ СРЕЩУ БОЛКИ!
** ПОМАГА ПРИ АРТРИТИ, БОЛКИ В КРЪСТА, КОРЕМА и др.
** ПОВИШАВА ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА!
** ПОДОБЕН КОЛАН „КОСМОДИСК АКТИВ” В TOP SHOP Е ЗА
150 лв., А ТИТАНОВИЯ МНОГО ПО-ЕФЕКТИВЕН Е ЗА 48 лв.!
Титановият колан използва съвременна нано-био технология и високотехнологични иновационни продукти. Отделя
топлина, отрицателни йони и инфрачервени вълни, които са в резонанс с човешкия организъм.
Благодарение на титаниевата суперпроводимост електрическите импулси, в комбинация с нано-био функционални
материали с термо- и пиезоелектрически ефект, спомагат за възстановяване на енергийните аниони.
Проникващите дълбоко в тялото инфрачервени лъчи чрез своя термален ефект спомагат за:
- подобряване циркулацията на кръвта;
- активират клетките;
- стимулират обмяната на веществата;
- подобряват метаболизма;
- облекчават болките и повишават имунитета.
При поставяне колана на кръста само след 10-15 минути се усеща желаното облекчаващо затопляне на тялото.
Коланът може ежедневно да се използва, но не повече от 3 часа. Той има дължина 120 см. широчина 10-14 см. и се
предлага в предпочитания черен цвят.
Противопоказания:
- при бременни жени и деца;
- при чувствителност към загряване и при кожни заболявания;
- при носене на пейсмейкъри;
- при алергии да се ползва след консултация с лекар.
При ползване на колана е възможно локално зачервяване, или леко парене, които изчезват след преустановяване на
процедурата. Коланът не се пере, а само се почиства внимателно с влажна кърпа, без използване на химически
препарати.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
СУПЕР ЦЕНА: 48 лв. С пъти по-евтин от аналогични колани!
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ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
5,40 лв., а до адрес 6,50 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до 3 дни и такса 7,70 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo-bg.info

НОВО! ТИТАНОВ КОЛАН ЗА БОЛКИ И ПОВИШАВАНЕ НА ИМУНИТЕТА ** 48 лв.
ТИТАНОВ КОЛАН ЗА ОБЛЕГЧАВАНЕ НА БОЛКИТЕ
И ПОВИШАВАНЕ НА ИМУНИТЕТА!
Титановият колан отделя топлина, отрицателни йони и инфрачервени вълни.
Електрическите импулси и термо- пиезоелектрическия ефект възстановяват енергийните аниони.
Проникващите дълбоко в тялото инфрачервени лъчи спомагат за:
- подобряване циркулацията на кръвта;
- активират клетките;
- стимулират обмяната на веществата;
- подобряват метаболизма;
- облекчават болките и повишават имунитета.
Ползва се до 3 ч. дневно. Цвят: черен.
Противопоказания:
- при носене на пейсмейкъри;
- при бременни жени и деца;
- при алергии- след консултация с лекар.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай.
СУПЕР ЦЕНА: 48 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар Борово, павилион 12
(срещу супер Европа)
или по куриер до адрес 6,50 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
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www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29835/novo-titanov-kolan-za-bolki-i-povishavane-na--imuniteta--48-lv

Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/29834/detektivska-agenciya-inkognito-bezplatni-konsultacii-predlaganite-uslugi-sa-ot-

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Пловдив
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/29833/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-plovdiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/29832/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/29831/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
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на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
http://obiavidnes.com/obiava/29830/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективи,Детективска агенция-ФОКС-,Детективски услуги, Частен детектив
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/29829/detektividetektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
http://obiavidnes.com/obiava/29828/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
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аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/29827/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
Ремонт на покриви,хидроизолация,изграждане на покриви,надстрояване
на тавански
стаи,битумни керемиди,ондулин,поликарбонатни навеси,тенекеджийски услуги,усвояване на тераси и др.Гарантирано
качество на добри цени. Тел.029531673.024181166. 0878181250.0893454583
http://obiavidnes.com/obiava/29821/remont-na-pokrivi

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
Ремонт на покриви,хидроизолация,изграждане на покриви,надстрояване
на тавански
стаи,битумни керемиди,ондулин,поликарбонатни навеси,тенекеджийски услуги,усвояване на тераси и др.Гарантирано
качество на добри цени. Тел.029531673.024181166. 0878181250.0893454583
http://obiavidnes.com/obiava/29820/remont-na-pokrivi

Математика за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по
математика. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 12 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29818/matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Немски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
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ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29817/nemski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29816/angliyski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Португалски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29815/portugalski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Испански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29814/ispanski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Френски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
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http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29813/frenski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29812/italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и
едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се провеждат в удобно на ученика и
преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на
учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29811/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29810/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Курс по български език за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по български език за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
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e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29809/kurs-po-bylgarski-ezik-za-kandidat-gimnazisti

Курс по математика за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по математика за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
Цена: 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29808/kurs-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

Индивидуален едномесечен курс по английски – 260 лв. (Лозенец, до Спартак)
Крайно време е да се запишете на курс по английски език. Инглиш Експлорър предлага на Вашето внимание една уникална
оферта с 40% намаление на цената ! Това е пакетът ни „Индивидуално обучение за 1 месец”, скроено по вашите нужди с
индивидуална програма. Посещенията са в удобно за Вас време през деня. Да знаеш английски език в днешно време е повече
от необходимост, а мъдрите хора са казали - „По време на криза се учи“. Заповядайте в English Explorer, защото при нас
ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега и се възползвайте от
голямото пролетно намаление !
НАЧАЛО?
От днес, или от утре – според вашите нужди!
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
4 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
260 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
http://obiavidnes.com/obiava/29804/individualen-ednomesechen-kurs-po-angliyski--260-lv-lozenec-do-spartak

Курс по Английски език за възрастни – трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Пролетното намаление на курсовете по английски в Инглиш Експлорър е вече тук! Обадете се сега, за да се възползвате
от него. Записвайки се на курс по английски език трето ниво, Вие ще получите специално отношение, поднесено в
уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!
Курсът започва в началото на месец Април.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 8 седмици, с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в близост има винаги
къде да се паркира.
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ЦЕНА ?
240лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/29803/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

Вечерен курс по английски за възрастни – първо ниво- 180лв. (до НДК)
Инглиш Експлорър обявява пролетно намаление и записване за курс по английски език за начинаещи. При нас ще получите
специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Обадете се сега
и се възползвайте от намалението! Курсът започва в началото на месец Април.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
http://obiavidnes.com/obiava/29802/vecheren-kurs-po-angliyski-za-vyzrastni--pyrvo-nivo--180lv-do-ndk

Курс по английски език за възрастни – 180лв. (Пролетно намаление)
Отдавна ли се каните да научите английски език? Отдавна ли се чудите къде да започнете обучението си? Предлагаме
Ви едно отлично решение, записвайки се в Инглиш Експлорър, не само поради изгодната цена, но и защото обучението при
нас се базира на следните принципи: - Индивидуален подход, - Специализирана работа само с пълнолетни обучаващи се; Непрекъснато практично-приложно използване на езика; - Ефективен време и целево ориентиран подход впреподаването;
- Лично отношение, - Измерване и атестиране на временните резултати на обучаващите се с цел проследяване на
личното развитие.
Курса започва в началото на месец Април. Обявената цена е крайна! Не се доплаща нищо друго.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК).
ЦЕНА ?
180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215(Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/29801/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---180lv-proletno-namalenie
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АДАПТОР ЗА БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ **58 лв.
АНТЕНА ЗА БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ
Адапторът осигурява връзка с рутерите на разстояние до 2-3 км. В свободните мрежи се влиза безпроблемно, а за
кодираните се предлага диск за паролите.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Chipset;
- Realtek 8187L (2500mW) и 25dB;
- Интерфейс: Connects at a full 54Mbps чрез USB 2.0, Upto 8
Times Faster thana;
- Скорост: High Speed Transfer Rate for 802.11b/g;
- High Output Power up to ~ 1500mW for extend the coverage
range upto 8 to 10x than standard USB adapters;
- Free Space Capable upto 3000 m;
- Super high power design ensures a long distance;
- One external dish antenna for better performancele 10 dBi.
- Диск с драйвери за инсталация и за разпознаване на пароли
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА: 58 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион № 12
(срещу супер Европа)
или по куриер до адрес 6,70 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 2635; 0887/255 692
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/29795/adaptor-za-bezplaten-internet--58-lv

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
гр. Варна 9000, ул. Любен Каравелов №6
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Раб. време: 10.00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/29792/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
гр. Варна 9000, ул. Любен Каравелов №6
Раб. време: 10.00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/29791/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
гр. Варна 9000, ул. Любен Каравелов №6
Раб. време: 10.00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/29790/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin
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Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
гр. Варна 9000, ул. Любен Каравелов №6
Раб. време: 10.00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/29789/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Asus P8H77-V
Asus P8H77-V, H77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI, DisplayPort & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/29780/asus-p8h77-v

Asus Rampage IV GENE
Asus Rampage IV GENE, X79, LGA2011, DDR3, 3xPCI-E 3.0 (SLi/CF), SupremeFX III SB7.1, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
Lan1000, 4xUSB3.0, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/29777/asus-rampage-iv-gene

AMD 7950
AMD 7950, 3GB, Asus HD7950-DC2T-3GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, DVI, 2x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/29774/amd-7950

Уеб камера Philips SPZ2500
Уеб камера Philips SPZ2500, 1.3Mpix., микрофон & слушалки SHM3100Y
http://obiavidnes.com/obiava/29771/ueb-kamera-philips-spz2500

Професионални детективи|Стелт Детективс ЕООД
Частни детективски услуги от СТЕЛТ ДЕТЕКТИВС.
Детективско бюро Стелт Детективс предлага детективски услуги на територията на цялата страна.
Независимо дали Вашия проблем е в личен план или е свързан с Вашия бизнес, ние можем да Ви помогнем при
разрешаването на му. Разполагайки с екип от професионални детективи, нужното оборудване и подхождайки
индивидуално към всеки случай, ние можем да Ви гарантираме максимална дискретност и да предоставим информацията
която Ви е нужна за разрешаването на Вашия проблем.
За повече информация за предлаганите от нас услуги и за контакти вижте в нашият сайт: http://stealthdetectives.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/29766/profesionalni-detektivistelt-detektivs-eood

МИП ГРУП ООД - Хидрофобен Шперплат - www.SHPERPLAT.eu
МИП ГРУП ООД е директен вносител на хидрофобен / водоустойчив шперплат . Офис гр.София , основна база гр.
София-Столична митница, терминал Деспред.
Предлагаме на едро хидрофобен шперплат с черен и кафяв филм. ( САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) . За подробности
прегледайте нашия сайт – www.mipgroup.eu
Предлагаме още телескопични подпори (кафеви, прахово боядисани , САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) , хоризонтални
греди DOKA (ВТОРА УПОТРЕБА) само едрово за количество над 2 000 л.метра.
Транспорт до всяка точка на страната на изгодни цени.
* Уважаеми клиенти , текстовете на обявите ни, както и в сайтовете ни са уникални и всяко копиране на информация и
фрази от други фирми е непрофесионално и некоректно .
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
www.mipgroup.eu
www.shperplat.eu
http://obiavidnes.com/obiava/29757/mip-grup-ood---hidrofoben-shperplat---wwwshperplateu

Ръчно изработени, дървени сувенири от Орешак
Направете на себе си или на ваш близък един прекрасен подарък с някой от нашите ръчно изработени сувенири от дърво,
с красиви български мотиви. Скринове, кукли, кутии и стойки за бутилки, табакери, мускали, бъклици, бурета и много
други прекрасни, ръчни изработки от сръчните ръце на майстор Дянко Димов от Орешака можете да намерите на
shop.shahtabla.com
http://obiavidnes.com/obiava/29746/rychno-izraboteni-dyrveni-suveniri-ot-oreshak

Изработка на сайтове – Пакет Ом Старт на дигитална агенция Onboxmedia
Дигитална агенция Оnboxmedia.com ви предлага изработка на динамичен уеб сайт с потребителски панел за 95 лева,
който позволява сами да добавяте и редактирате съдържанието на сайта си. Срокът за изработка е 3 работни дни, а
платформата – WordPress. Допълнително получавате и ръководство за самостоятелна администрация.
http://obiavidnes.com/obiava/29745/izrabotka-na-saytove--paket-om-start-na-digitalna-agenciya-onboxmedia

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ-VOSTOK-1-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/25017/detektivska_agenciyavostok10884556761

Ремонти, монтажи, изграждане и обзавеждане на всички видове ел. инсталации на сгради.
Осветителни тела и системи, монтаж на ключ
Фирма “Електро груп” ЕООД е специализирана в областта на цялостнато изграждане и монтажа на
електроинсталации – ниско, средно и високо напрежение в обществено-административни, промишлени и жилищни
сгради. Компанията се налага в областта на енергетиката, със своята компетентност и качество на извършената
работа, като доказателство за това са многото обекти изпълнени и предадени в срок.
Фирмата разполага с модерно оборудване и цех за изработка и окомплектовка на ел.табла и нестандартно
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оборудване, За качеството на предлаганите услуги „Електро Груп” ЕООД гарантира с висококвалифициран персонал с
богат професионален опит и умения. Стремежът ни е да приложим качество, с гаранция за дългосрочна и надеждна
експлоатация,като в същото време осигурим конкурентни цени, съобразени със спецификата на нашия пазар.
Успехът на фирмата зависи от способността ни да работим качествено, да осигуряваме съответствие с
договорените показатели за качеството на строително-монтажните работи и да поддържаме ясна ориентация към
определяне и удовлетворяване изискванията на нашите клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/29737/remonti-montaji-izgrajdane-i-obzavejdane-na-vsichki-vidove-el-instalacii-na-sg

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750ZG-B964G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750ZG-B964G75Mnkk, двуядрен Pentium® B960 2.2GHz, HD LED Display & GeForce GT 630M
1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29733/156-3962-cm-acer-as5750zg-b964g75mnkk

АДВАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ( БАЛКАН )
Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. е международна спедиторска компания. Основни направления на компанията са
ОНД, Източна Европа, както и Близкия Изток. Разполагаме с офиси в Румъния, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан
и много други държави. Използваме въздушен, морски, сухопътен и железопътен транспорт за превоз на контейнери,
халета, извънгабаритни и опасни товари.
http://obiavidnes.com/obiava/29732/advans-interneshynyl-transport--balkan-

17.3" (43.94 cm) Asus K93SM-YZ038D
17.3" (43.94 cm) Asus K93SM-YZ038D, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, FULL HD LED Display & GeForce GТ
630M 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, Free DOS, 4.11kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29731/173-4394-cm-asus-k93sm-yz038d

23.6" (59.94 cm) Philips 248X3LFHSB
23.6" (59.94 cm) Philips 248X3LFHSB, LightFrame 2™, FULL HD LED, 5ms 20 000 000:1 300cd/m2 2xHDMI черен, TCO5.2, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/29727/236-5994-cm-philips-248x3lfhsb

18.5" (47 cm) Samsung S19B150N 5ms
18.5" (47 cm) Samsung S19B150N 5ms, HD LED, MEGA DCR, 200cd/m2, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/29723/185-47-cm-samsung-s19b150n-5ms

21.5" (54.61 cm) Samsung S22A100N 5ms
21.5" (54.61 cm) Samsung S22A100N 5ms, FULL HD LED, 5 000 000:1, 200cd/m2, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/29720/215-5461-cm-samsung-s22a100n-5ms

Samsung ML-2165W
Samsung ML-2165W, лазерен, 20стр/мин, 1200x1200dpi, 32MB, WiFi 802.11n, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/29717/samsung-ml-2165w

Samsung CLP-325W
Samsung CLP-325W, цветен лазерен, 16/4стр/мин, 2400x600dpi, 256MB, WiFi 802.11n & Lan, USB2.0, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/29715/samsung-clp-325w

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29705/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29704/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,

Страница 61/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29703/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Бебешки и детски дрешки на супер цени
Онлайн магазин „Бебешки Дрешки”, където можете да намерите голямо разнообразие от най-красивите дрешки
предлагани на българския пазар за различни поводи
www.bebeshkidreshki.com
http://obiavidnes.com/obiava/29699/bebeshki-i-detski-dreshki-na-super-ceni

Бебешки и детски дрешки на супер цени
Онлайн магазин „Бебешки Дрешки”, където можете да намерите голямо разнообразие от най-красивите дрешки
предлагани на българския пазар за различни поводи
http://obiavidnes.com/obiava/29698/bebeshki-i-detski-dreshki-na-super-ceni

Безвредна електронна цигара
Желаете електронна цигара ? Имате възможността да намерите информация за електронни цигари . Електронна цигара
ще намерите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/29693/bezvredna-elektronna-cigara

Детективска агенция АЯКС|Реалното Решение
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/29692/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/29691/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/29690/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/29689/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Земеделска земя в Попово купувам,изгодни оферти за собствениците
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/29686/zemedelska-zemya-v-popovo-kupuvamizgodni-oferti-za-sobstvenicite

Земеделска земя купувам в Бяла Черква,Сухиндол,Батак,КАРАЙСЕН,ПАВЛИКЕНИ
Страница 64/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/29685/zemedelska-zemya-kupuvam-v-byala-cherkvasuhindolbatakkaraysenpavlikeni

Земеделска земя в обл.ЛОВЕЧ купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/29684/zemedelska-zemya-v-obllovech-kupuvam-0886236248

Земеделска земя в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО -КУПУВАМ
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/29683/zemedelska-zemya-v-oblast-veliko-tyrnovo--kupuvam
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ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29679/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29678/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
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събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29676/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Специализиран превоз на пътници
Търсите специализиран превоз на пътници ? Имате възможността да съберете сведения за превоз на пътници .
Посетете нашия уеб адрес за автобуси под наем .
http://obiavidnes.com/obiava/29675/specializiran-prevoz-na-pytnici

Марина 0897 51 00 66
Чаровна дама за весела компания и още нещо...1 час-60 лева.0897 51 00 66.Марина/гр.София/
http://obiavidnes.com/obiava/29672/marina-0897-51-00-66

КУРС ПО АРЖЕНТИНСКО ТАНГО ЗА АБСОЛЮТНО НАЧИНАЕЩИ в Tango Porta
КУРС ПО АРЖЕНТИНСКО ТАНГО ЗА АБСОЛЮТНО НАЧИНАЕЩИ в Tango Porta
Започва на 2 април 2012 г.
Курсът ще се провежда всеки понеделник и сряда от 20:30 ч. до 21:30 ч. в Зала 1 на бул. Дондуков 11, София.
Не е нужно да идвате по двойки. Всички желаещи са добре дошли!
Всички, които имат предварителни умения са добре дошли да се включат в някоя от другите ни групи.
За записване: Сладжан Джокич – тел. 0878329556.
За
повече
информация:
www.tangoporta.eu,
facebook:
Tango
Porta,
e-mail:
enter@zala1.com
http://zala1.com/arjentinsko-tango/tango-porta/
Заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/29666/kurs-po-arjentinsko-tango-za-absolyutno-nachinaeshti--v-tango-porta
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Зала за парти под наем!
Купони за малки и големи!
За рождени и именни дни, за годишнини – лични и служебни!
За тематични и не толкова партита!
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
Георги Мичев, тел.: 0878737805
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/29665/zala-za-parti-pod-naem

частен детектив-велислав петров
Издирване на изчезнали лица, разкриване на изневери, разследване на тежки инциденти, проследяване на лица, проучване
на фирми и лица, решаване на деликатни семейни проблеми, наблюдение на непълнолетни, видео и фото документиране,
консултиране на фирми и лица за обезпечаване на сигурност, паралелно разследване с органите на МВР. При издирване на
изчезнали лица в чужбина, съдействие за връщането им в България. Агенцията извършва дейността си на територията
на ЕС. Прочистване на офиси и жилища от /брънбари/. Предлагане на интелигентни решения и консултации.
http://obiavidnes.com/obiava/29664/chasten-detektiv-velislav-petrov

СКА 2004 ЕООД(Счетоводна къща Арника)-www.arnica.bg - счетоводни услуги в гр. София
Счетоводна къща Арника предлага пакети за счетоводни услуги за всички фирми:
- Счетоводство на фирми, нерегистрирани по ДДС – 84 лв./месец
- Счетовoдни услуги за фирми по ДДС – 192 лв./месец
Повече информация на: http://www.arnica.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29656/ska-2004-eoodschetovodna-kyshta-arnika-wwwarnicabg---schetovodni-uslugi-v-gr-so

Циклене на паркет и дюшеме-0876/088 032
Циклене на паркет и дюшеме с дискови обезпрашителни машини .
Реставрация на стари паркети и дюшемета .
Запълване фуги и дефекти по пода, което води до максимално добър краен ефект .
Работим с материали на "Loba" "Bona" и "Levis".
Използваме немски лакове на водна основа , оставящи естествения цвят на подовата натилка .Те са безвредни,
бързосъхнещи и с гарантирано качество .
При желание на клиента може и със негов лак .
Поставяне на лайсни, первази , ламиниран паркет , ламперия , "осб"плокости .
Монтаж на масивен паркет и дюшеме .
Поставяне на скара за дюшеме .
Телефони за връзка :
0887 / 159 593
0876 / 088 032
Пламен Иванов.
-Гарантираме качество на разумни цени .
http://obiavidnes.com/obiava/29652/ciklene-na-parket-i-dyusheme-0876088-032

Циклене на паркет и дюшеме-0876/088 032
Циклене на паркет и дюшеме с дискови обезпрашителни машини .
Реставрация на стари паркети и дюшемета .
Запълване фуги и дефекти по пода, което води до максимално добър краен ефект .
Работим с материали на "Loba" "Bona" и "Levis".
Използваме немски лакове на водна основа , оставящи естествения цвят на подовата натилка .Те са безвредни,
бързосъхнещи и с гарантирано качество .
При желание на клиента може и със негов лак .
Поставяне на лайсни, первази , ламиниран паркет , ламперия , "осб"плокости .
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Монтаж на масивен паркет и дюшеме .
Поставяне на скара за дюшеме .
Телефони за връзка :
0887 / 159 593
0876 / 088 032
Пламен Иванов.
-Гарантираме качество на разумни цени .
http://obiavidnes.com/obiava/29651/ciklene-na-parket-i-dyusheme-0876088-032

ТРАНСРОМ
Фирма Трансром е отговорът на Вашата нужда от персонал. Предлагаме набор, подбор и администриране на персонал.
Занимаваме се с консултантска дейност, изчисляване на заплати, лизинг на персонал, ТРЗ, преводачески услуги,
регистрация на фирми и други. Специалист от фирмата ще отговори на всички индивидуални запитвания от страна на
нашите клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/29649/transrom

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Пловдив
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/29648/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-plovdiv

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Варна
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
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на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/29647/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-varna

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/29646/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-частни детективи
>Разполага със съвремена апаратура за :
откриване на скрити микрофони в жилища ,офиси и автомобили.
>Програми за проверка на телефони, компютри и др.вещи(за вградени в тях устройства за прослушване и проследяване)
>JPS- предаватели
>Сателитни връзки и сървъри
Дискрекността на проведения разговор или разследване са
напълно гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/29645/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-plovdiv

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/29644/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-stara-zagora

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/29643/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

23" (58.42 cm) AOC i2352VH
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23" (58.42 cm) AOC i2352VH, IPS panel, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1 250cd/m2, HDMI & DVI (HDCP), TCO5.0, колонки,
3г.
http://obiavidnes.com/obiava/29641/23-5842-cm-aoc-i2352vh

21.5" (54.61 cm) Fujitsu L22T-3
21.5" (54.61 cm) Fujitsu L22T-3, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1 250cd/m2, DVI (HDCP), колонки, TCO5.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/29640/215-5461-cm-fujitsu-l22t-3

21.5" (54.61 cm) IIYAMA E2273HDS-B1
21.5" (54.61 cm) IIYAMA E2273HDS-B1, FULL HD LED, 2ms, 5 000 000:1 300cd/m2, HDMI & DVI (HDCP), колонки, черен,
TCO5.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/29638/215-5461-cm-iiyama-e2273hds-b1

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/29635/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Лодка за захранка
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
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Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/29634/lodka-za-zahranka

Масажна седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/29633/masajna-sedalka

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/29632/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Батерия MAXELL Alkaline 6LR61
Батерия MAXELL Alkaline 6LR61, 9V
http://obiavidnes.com/obiava/29631/bateriya-maxell-alkaline-6lr61

Почистващи кърпички за лаптоп
Почистващи кърпички за лаптоп, AF ProClene, 10бр мокри & 10бр сухи
http://obiavidnes.com/obiava/29630/pochistvashti-kyrpichki-za-laptop

Cyber Clean™ Home and Office
Cyber Clean™ Home and Office, почистващ и дезинфекциращ гел, 80гр.
http://obiavidnes.com/obiava/29628/cyber-clean-home-and-office

D-Link DIR-501
D-Link DIR-501, 150Mbps Wireless-N Router +4Port 10/100Mbps Switch
http://obiavidnes.com/obiava/29627/d-link-dir-501

Билярд,боксове,симулатори,джаги,дартц,флипер,клатушки и други
Продаваме
или
предоставяме
за
ползване
срещу
процент
от
прихода
БИЛЯРД
МАСИ,
ДЖАГИ,ДАРТС,СИМУЛАТОРИ,АЕР ХОКЕЙ,БОКС, КЛАТУШКИ, КРАНЧЕТА ЗА ХВАЩАНЕ НА ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ,
ДАРТС, ВЕНДИНГ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА КАПСУЛИ С ИГРАЧКИ И ГУМЕНИ ТОПЧЕТА, както и други типове
спортно - развлекателни автомати, работещи с монети или жетони.
Нова и употребявана техника. Подходящи за инсталиране в заведения, клубове, хотели, открити и закрити търговски
центрове и магазини.
Аксесоари, консумативи, резервни части, смяна на сукно. Доставки с куриер за цялата страна.
Изкупуване на употребявани съоръжения.
http://obiavidnes.com/obiava/29619/bilyardboksovesimulatoridjagidartcfliperklatushki-i-drugi

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G575GC 59-325093
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G575GC 59-325093, двуядрен AMD E-300 1.3GHz, HD LED Display, 2GB, 320GB, DVDRW,
802.11n, Free DOS, 2.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29616/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g575gc-59-325093

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата Campus, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 часа Начало: 23 март
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29613/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 2 април
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29612/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Курс по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни
часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската история,
култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат всяка събота по три учебни часа от 10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29610/kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Начало: 4 април
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29609/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo
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Asus Rampage IV Formula
Asus Rampage IV Formula, X79, LGA2011, DDR3, 4xPCI-E 3.0 (SLi/CF), SupremeFX III SB7.1, 4xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
Lan1000, 6xUSB3.0, 2x eSATA 6Gb/s, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/29608/asus-rampage-iv-formula

Натурален пчелен мед
Разгледайте нашия интернет адрес за Пчелен мед . Желаете Пчелен мед ? Можете да намерите информация за Чист
натурален пчелен мед на нашия информационен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/29607/naturalen-pchelen-med

Маркова вратовръзка
маркова вратовръзка . Желаете вратовръзки ? Предлагаме ви да откриете сведения за класическа вратовръзка на
нашата специализиране страница.
http://obiavidnes.com/obiava/29603/markova-vratovryzka

Gigabyte B75M-D3H
Gigabyte B75M-D3H, B75, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, HDMI & DVI, SB7.1, 1xSATA 6Gb/s, Lan1000, 4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/29602/gigabyte-b75m-d3h

Панталони за жени
Трябва ви панталони за жени ? Предоставяме ви да намерите сведения за удобни панталони . Елате на нашата
информационна страница за нестандартни панталони .
http://obiavidnes.com/obiava/29598/pantaloni-za-jeni

Gigabyte H77-D3H
Gigabyte H77-D3H, H77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E 3.0(CF), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/29597/gigabyte-h77-d3h

Смяна на часовете през 2012-та
Не знаете кога и как точно да си мръдните часовниците идния 25-ти Март ? Тук ще ви кажем, както и кога ще е
следващия път, когато това ще ви се наложи.
http://obiavidnes.com/obiava/29596/smyana-na-chasovete-prez-2012-ta

Gigabyte Z77M-D3H
Gigabyte Z77M-D3H, Z77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/29593/gigabyte-z77m-d3h

ДИМАР ИНЖЕНЕРИНГ
Фирма Димар Инженеринг предлага голямо разнообразие от: покривни прозорци с централна ос, покривни прозорци с
горна централна ос, покривни прозорци за плоски покриви и много други. В продуктовата гама на фирмата ще откриете
още ролетни щори, затъмнителни щори, външни ролетни щори, венециански щори, плисирани щори, външни сенници,
ролетен комарник и др.
http://obiavidnes.com/obiava/29592/dimar-injenering

частен детектив-велислав петров
Издирване на изчезнали лица, разкриване на изневери, разследване на тежки инциденти, проследяване на лица, проучване
на фирми и лица, решаване на деликатни семейни проблеми, наблюдение на непълнолетни, видео и фото документиране,
консултиране на фирми и лица за обезпечаване на сигурност, паралелно разследване с органите на МВР. При издирване на
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изчезнали лица в чужбина, съдействие за връщането им в България. Агенцията извършва дейността си на територията
на ЕС. Прочистване на офиси и жилища от /брънбари/. Предлагане на интелигентни решения и консултации.
http://obiavidnes.com/obiava/29588/chasten-detektiv-velislav-petrov

Gigabyte Z77-D3H
Gigabyte Z77-D3H, Z77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/29586/gigabyte-z77-d3h

Индивидуален едномесечен курс по английски – 260 лв. (Лозенец, до Спартак)
Крайно време е да се запишете на курс по английски език. Инглиш Експлорър предлага на Вашето внимание една уникална
оферта с 40% намаление на цената ! Това е пакетът ни „Индивидуално обучение за 1 месец”, скроено по вашите нужди с
индивидуална програма. Посещенията са в удобно за Вас време през деня. Да знаеш английски език в днешно време е повече
от необходимост, а мъдрите хора са казали - „По време на криза се учи“. Заповядайте в English Explorer, защото при нас
ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега и се възползвайте от
голямото пролетно намаление !
НАЧАЛО?
От днес, или от утре – според вашите нужди!
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
4 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
260 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
http://obiavidnes.com/obiava/29584/individualen-ednomesechen-kurs-po-angliyski--260-lv-lozenec-do-spartak

Курс по Английски език за възрастни – трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Пролетното намаление на курсовете по английски в Инглиш Експлорър е вече тук! Обадете се сега, за да се възползвате
от него. Записвайки се на курс по английски език трето ниво, Вие ще получите специално отношение, поднесено в
уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!
Курсът започва в началото на месец Април.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 8 седмици, с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в близост има винаги
къде да се паркира.
ЦЕНА ?
240лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/29583/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

Страница 77/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

Вечерен курс по английски за възрастни – първо ниво- 180лв. (до НДК)
Инглиш Експлорър обявява пролетно намаление и записване за курс по английски език за начинаещи. При нас ще получите
специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Обадете се сега
и се възползвайте от намалението! Курсът започва в началото на месец Април.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
http://obiavidnes.com/obiava/29582/vecheren-kurs-po-angliyski-za-vyzrastni--pyrvo-nivo--180lv-do-ndk

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29581/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Курс по английски език за възрастни – 180лв. (Пролетно намаление)
Отдавна ли се каните да научите английски език? Отдавна ли се чудите къде да започнете обучението си? Предлагаме
Ви едно отлично решение, записвайки се в Инглиш Експлорър, не само поради изгодната цена, но и защото обучението при
нас се базира на следните принципи: - Индивидуален подход, - Специализирана работа само с пълнолетни обучаващи се; Непрекъснато практично-приложно използване на езика; - Ефективен време и целево ориентиран подход впреподаването;
- Лично отношение, - Измерване и атестиране на временните резултати на обучаващите се с цел проследяване на
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личното развитие.
Курса започва в началото на месец Април. Обявената цена е крайна! Не се доплаща нищо друго.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК).
ЦЕНА ?
180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215(Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/29579/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---180lv-proletno-namalenie

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29578/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
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издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29577/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Gigabyte 990FXA-UD3
Gigabyte 990FXA-UD3, AMD 990FX, AM3+, DDR3, 2xPCI-E (SLi/CF), SB7.1 Dolby, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, 2x1394, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/29574/gigabyte-990fxa-ud3

Детективска агенция „РЕФЛЕКС” Частен детектив
"Детективска агенция Рефлекс”- Разследване на изневери, фирмени разследвания, наблюдение, разследване на промишлен
шпионаж, издирване на изчезнали лица
Детективска агенция “Рефлекс” е създадена за бързо, професионално и качествено решаване на вашите проблеми.Член на
"Детективска колегия", което е гаранция за лоялност и добре свършена работа! Разполага с екип от професионалисти
бивши служители на МВР, подготвени и обучени да действат и работят с необходимия ресурс от техника и всички
разрешени от закона средства. Работи както в София и страната, така и в чужбина. Сътрудничи с детективски
агенции членове на европейската и световна асоциация на частните детективи. Гарантираме пълна дискретност от
страна на нашите детективи относно споделената информация.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/29568/detektivska-agenciya-refleks-chasten-detektiv

Частен Детектив „ЕНДЖЕЙ”-Детективска Агенция
Детективска агенция „Енджей” предлага висококачествени детективски услуги на достъпни цени с частен характер и
търговски характер:
• Доказване на изневяра
• Съдействие при развод
• Предибрачно проучване
• Издирване на безследно изчезнали лица
• Корпоративни разследвания
• Подбор на персонал
• Наблюдение и проучване на настоящи служители
• Разследване на отсъствия по болест на служители
• Издирване на длъжници
Анонимността ви е 100 % гарантирана! Можете да бъдете сигурни, че на Вашия случай ще се реагира бързо и
ефективно, при пълна дискретност. Детективска агенция “ЕнДжей” може да гарантира успешен резултат на всяко
разследване!
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://www.detective-nj.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/29567/chasten-detektiv-endjey-detektivska-agenciya

ATX
ATX, CoolerMaster Elite 330U, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/29566/atx-coolermaster-elite-330u-cherna-bez-zahranvane

Детективска агенция “Стенк Секюрити” Частен Детектив
Детективска агенция “Стенк Секюрити” предлага пълна гама детективски услуги:
• Семейни кoнфликти
• Фирмени разследвания
• Проучване и издирване на лица
• Детективско разследване
• Международно сътрудничество
• Детективска техника
разследване на изневери, събиране на доказателства, издирване на хора, разкриване изневери, разследване, намиране на
факти, доказване на изневяра, скрито видеонаблюдение, сателитна връзка при наблюдение, мобилно наблюдение,
наблюдение на хора, разкриване на случаи,.
Цените са по договаряне, в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Анонимността е гарантирана !!!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/29565/detektivska-agenciya-stenk-sekyuriti-chasten--detektiv

ExtendedATX
ExtendedATX, CoolerMaster HAF 932 Advanced, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/29561/extendedatx

TP-Link TL-WR702N
TP-Link TL-WR702N, преносим 150Mbps Wireless-N Router, захранване чрез USB
http://obiavidnes.com/obiava/29557/tp-link-tl-wr702n

Релаксиращ и Антицелулитен Масажор “MANIPOL BODY”
РЕЛАКСИРАЩ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР “MANIPOL BODY”
Основни функции:
- Релаксиращ масаж в дълбочина, основан на принципите на „шиатсу” технологията, който премахва болките в
раменете, врата и гърба
- Разгражда целулита и мастните натрупвания и подпомага мастния метаболизъм чрез подобряване на
кръвоснабдяването
- Допълнителни приставки за масаж, пилинг и релакс
- Компактен размер
Уредът има иновативен патентован дизайн – ексцентрично въртяща се централна ос, която осигурява над 2500
вибрации в минута. Това позволява проникване на масажните вълни дълбоко в мускулите като унищожава ненужните
мазнини. Масажът подобрява кръвообръщението и подмладява кожата.
- Вашият гръб вече няма да бъде схванат, а напълно релаксиран
- Повече няма да чувствате неприятна болка в раменете и врата
- Подпомага възстановяването на мускулите след преумора
- Кожата ви ще бъде свежа и мека отново
- Ще се отървете от сухата и твърда кожа на петите
Стимулира кръвообръщението и освежава изморените мускули.
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Продуктът е сертифициран с СЕ и RoHS
Работи с електрическо захранване 220V
http://obiavidnes.com/obiava/29556/relaksirasht-i-anticeluliten-masajor-manipol-body

Светеща LED Душ слушалка - 3 цвята - 9 Led диода
Душ слушалка която свети в 3 различни цвята
БЕЗ батерии
Слушалката е стандартна и съвместима със всяка душ батерия. Необходимо е само да махнете старата душ слушалка и
да поставите новата.
Сваляща се глава на душ слушалката с възможност за монтаж на стационарна душ батерия.
http://obiavidnes.com/obiava/29555/sveteshta-led-dush-slushalka---3-cvyata---9-led-dioda

Антистрес Часовник "7 LED COLOR" Пирамида
Пирамидите притежават уникалното свойство да хармонизират околното пространство, да смекчават и
неутрализират негативната енергия и да действат антистресово. Те са символ на постоянен стремеж към върха,
достигане на целите и развитие. Подпомагат усвояването на знания и концентрацията.
Пирамидите поставени в близост до компютър или друг електроуред поглъщат вредните електромагнитни излъчвания.
Ако в дома или на работното място цари неразбирателство и атмосферата е напрегната, пирамида от всякакъв вид и
материял много бързо ще смекчи и неутрализира всяка отрицателна ситуацията.
За спокойна атмосфера, за хармония, за творческо вдъхновение и
финансови загуби използвайте пирамида във вашето ежедневие.

духовно издигане и за защита от нещастия и

http://obiavidnes.com/obiava/29554/antistres-chasovnik-7-led-color-piramida

Електронна цигара Joye eGo-C
Сериозна Е-цигара за сериозни Е-пушачи!
EGO-C е трето поколение електронна цигара от модела EGO със сменяем нагревател на атомайзера, в комбинация с
нова революционна система за директно пълнене на пълнителите, -"tank system".
Атомайзера на този модел се състои от три части - основа, нагревател и капачка което позволява лесна подмяна и
почистване само на нагревателната част.
Също така можете да използвате различни нагреватели с различна течност за да избегнете смесване на ароматите.
Комплекта съдържа 5 бр. нагреватели.
Пълнителите са същите както на стандартната цигара EGO-T не съдържат вата и са прозрачни, което прави
възможно следенето на количеството останала никотиновата течност в резервоарчето . Батериите са с ръчна
активация чрез натискане на бутон - решение, осигуряващо по-висока надеждност.
С EGO-C ще си осигурите дълго и приятно пушене през целия ден без да мислите непрекъснато за батерии и
зарядни,количеството пара е обилно и плътно с отлично предаване на ароматите.

Приятно Е-пушене!
Съдържание на комплекта:
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2 бр. батерии 1100 mAh 3.7-4.2V
2 бр. разглобяеми атомайзери
5 бр. нагреватели "tank"
5 бр. пълнители "tank"
1 бр. USB зарядно
1 бр. зарядно ел. мрежа (220V)
http://obiavidnes.com/obiava/29553/elektronna-cigara-joye-ego-c

Електрическа машинка за пълнене на цигари
Електрическа машинка за пълнене на цигари.
5-степенна скорост,
контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък.
работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
производителност до 9 цигари в минута
I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Уредът работи с мрежово напрежение 220V.
II. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Включете щепсела в контакта;
2. Натиснете лостчето надолу;
З. С въртеливо движение поставете празната цигара върху металната тръба, оставете да влезе до края и пуснете
лостчето;
4. Поставете регулатора на желаната гъстота на тютюна;
5. Сложете чист тютюн в камерата. Не препълвайте и не тъпчете твърде стегнато, тъй като това ще затрудни
постигането на желаната гъстота! Ще получите най-добър резултат ако използвате обемен неслепнат тютюн.
6. Натиснете горния бутон и изчакайте цигарата да се напълни.
Easy Filter (mini) – тегло 0.300 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/29552/elektricheska-mashinka-za-pylnene-na-cigari

Електронна цигара EGO-T LCD
EGO-T LCD е най-новата електронна цигара от модела EGO , която използва нова революционна система за директно
пълнене на пълнителите, -"tank system".Пълнителите вече не съдържат вата и са прозрачни, което прави възможно
следенето на количеството останала никотиновата течност в резервоарчето. Зареждането става по-лесно сваля се
капачето на пълнителя след което резервоарчето се напълва с течност . Батерията на модела EGO-T LCD е с
електронен дисплей който показва степента на заряд и броя дръпвания направени от цигарата.
Приятно е-пушене!
Съдържание на комплекта:
2 бр. LCD батерии 900 mAh 3.7-4.2V
2 бр. атомизатори - Tank system
5 бр. празни пълнители -Tank system със силиконово уплътнение за избягване на протичането
1 бр. калъфче за носене
1 бр. USB зарядно
1 бр. зарядно ел. мрежа (220V)
размери на батерията - 120x14mm.
размери на цялата цигара - 175x14mm.
Гаранционен срок: 6 месеца за батериите и зарядните в комплекта.
http://obiavidnes.com/obiava/29551/elektronna-cigara-ego-t-lcd

Слушалки Canyon Rockacoca Anarchy
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Слушалки Canyon Rockacoca Anarchy
http://obiavidnes.com/obiava/29544/slushalki-canyon-rockacoca-anarchy

Слушалки Canyon Rockacoca Blue Pop-eye
Слушалки Canyon Rockacoca Blue Pop-eye, бели
http://obiavidnes.com/obiava/29539/slushalki-canyon-rockacoca-blue-pop-eye

Слушалки Canyon Rockacoca Blue Pop-eye
Слушалки Canyon Rockacoca Blue Pop-eye, черни
http://obiavidnes.com/obiava/29534/slushalki-canyon-rockacoca-blue-pop-eye

Слушалки Canyon Rockacoca Crazy Chicken
Слушалки Canyon Rockacoca Crazy Chicken
http://obiavidnes.com/obiava/29528/slushalki-canyon-rockacoca-crazy-chicken

Слушалки Canyon Rockacoca Voodoo
Слушалки Canyon Rockacoca Voodoo
http://obiavidnes.com/obiava/29521/slushalki-canyon-rockacoca-voodoo

Слушалки Canyon Rockacoca Green Look
Слушалки Canyon Rockacoca Green Look, бели
http://obiavidnes.com/obiava/29516/slushalki-canyon-rockacoca-green-look

Слушалки Canyon Rockacoca Green Look
Слушалки Canyon Rockacoca Green Look, черни
http://obiavidnes.com/obiava/29511/slushalki-canyon-rockacoca-green-look

СТАНКОМ
Доставка, търговия и сервиз на лаптопи, компютърни системи,компоненти, периферни устройства, офис техника и
софтуер. Консултации, проектиране и изграждане на обекти използващи VoIP (Voice over Internet Protocol) - технология
за пренос на глас през Интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/29492/stankom

Товарни превози до 3,5т.
Транспорт на автомобили , мотоциклети , мебели , палетирани и други товари . Транспорт с микробус и закрита
платформа в страната и чужбина . Цени по-договаряне издаване на фактури. За контакт 0887 76 14 50 ;
ka_moto@abv.bg ; www.ka-moto.com . Можете да разчитате на нас денонощно . Имаме опит с превоза на специфични
товари . Коректност , качество и бързина на добри цени. Разполагаме с бус до 1,2т. ,дължина 2,4м. и закрита платформа
до 2,5т. с размери 4х2х2,4м.
http://obiavidnes.com/obiava/29491/tovarni-prevozi-do-35t

Обяви-Измами от Събко Мулешков "КУПУВАЧЪТ" на фирми със задължения
Обяви-Измами от Събко Мулешков "КУПУВАЧ" на фирми със задължения : "Купуваме фирми със задължения VIP"," Топ
Оферта №1 - ОБАДЕТЕ СЕ "," Професионално правно съдействие на фирми"," Изкупуваме фирми с финансови проблеми
","Решавам проблеми на търг. дружества","Реално правно съдействие на фирми" и др.
Цитирам една част от такива "ОФЕРТИ"-
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" Купувам фирми и търг. дружества със задължения независимо дали към НАП, НОИ, БАНКИ, ЛИЗИНКОВИ
КОМПАНИЙ,КОНТРАГЕНТИ и др. Веднага освобождавам собственик-управител от всички задължения финансови и
юридически! " ГАРАНТИРАМЕ " възможно наЙ- добрата цена която със сигурност ще вие изгодна. Процедурата се
подготвя от " КОРПОРАТИВЕН " адвокат. След Зделката със нас забравяте че сте имали фирма и проблеми. ЗДЕЛКИТЕ
се извършват само в гр.СОФИЯ и гр.ПЛОВДИВ. ТЕЛ. за връзка - 0889648432 , 0896948733 , 0887815106 ,0884775960 и
много др. ".......
След прочитане на такава "ОБЯВА" на всеки средно интелигентен собственик или управител на фирма му става ясно, че
авторът е много неграмотен писменно и изобщо не е запознат с материята. Заблуждава хората,че има възможност да
ги "СПАСИ" от задължения към БАНКИ и ЛИЗИНГОВИ КОМПАНИИ. Всеки знае, че няма такава правна възможност в
РБ. Ако наистина авторът ПРИТЕЖАВА ТАКИВА СВРЪХ СИЛИ НЕЗЕМНИ , защо си ги хаби срещу "...НАЙ-ДОБРАТА
ЦЕНА , КОЯТО ЩЕ ВИ Е ИЗГОДНА..." , а лично не усвоява кредити и след това да използва своите "ВЪЗМОЖНОСТИ" за
" СПАСЕНИЕ". От посочените телефони са публикувани стотици обяви за тази "УСЛУГА-ИЗМАМА" но подателят се
представя с различни имена - "адв. ПЕНЕВ" , "адв. НИКОЛОВ" , "ГЕНЧЕВ" , "НИК" , "СТОЙНОВ" ,"ЗЛАТЕВ"," ЖОРО". А
всъщност авторът "СПАСИТЕЛ" е Събко Мулешков от гр.Панагюрище. Напишете в ГУГЪЛ името му и ще разберете
кой е този "СПАСИТЕЛ НА ЗАКЪСАЛИ ФИРМИ" - един неграмотен човечец,който е излежал присъди за ИЗМАМИ и
БЛУДСТВО !!! Заповядайте и в профила му във ФЕЙСБУК-Събко Мулешков- за да се насладите на обяви и бисери !!! Към
настоящия момент публикува обявите си АНОНИМНО без да посочва име и населено място и за по-сигурен "УЛОВ" на
клиенти обявите са ВИП. "ПРИНЦИПИТЕ" на този човечец са :
" ПЛАЩАЙТЕ И СЪЖАЛЯВАЙТЕ , ЧЕ СМЕ СЕ ВИДЯЛИ" и " МУЛЕШКОВ КРЪВ ПОВРЪЩА , ПАРИ НЕ ВРЪЩА "
П.П. - Само при мен "клиентите" на г-н Мулешков, които са имали нещастието да се възползват от неговите
"възможности" са четирима.Предприели сме необходимото. "Специалитет" на г-н Мулешков е след купуване на фирма,
започва да изнудва предишния собственик на тази фирма. Заявява, че ако не "снесе" още пари щял да сигнализира МВР.
С гореизложеното предупреждавам потенциални клиенти да не попаднат в мрежата на Събко Мулешков.
http://obiavidnes.com/obiava/29488/obyavi-izmami-ot-sybko-muleshkov-kupuvachyt-na-firmi-sys-zadyljeniya

ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК ** 29 лв.!
КАК ДА НАМАЛИМ СМЕТКИТЕ
ЗА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ от 10 до 30%?
** ВНОСЕН УРЕД ГАРАНТИРА 10% ИКОНОМИЯ
НА ТОК, А ДО 30% ЗАВИСИ ОТ ЕЛ.УРЕДИТЕ,
КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ В ЖИЛИЩЕТО;
** В МАГАЗИНИТЕ ЕЛ.УРЕДИТЕ ОТ „ЕНЕРГИЕН
КЛАС А” СА С ВГРАДЕН ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ!
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛЯТ ОБСЛУЖВА ЕДНОВРЕМЕННО
ВКЛЮЧЕНИ ЕЛ.УРЕДИ С МОЩНОСТ ДО 19 кW!
Как да намалим разходите за ел.енергия в нашия дом?
Като се закупи и включи в ел.мрежа вносно, напълно легално и законно устройство “Mister Plugins” за икономия на
ел.енергия от 10 до 30%.
Използва се съвременна технология на фирма от Германия.
Устройството използва технология за мониторинг на ел.мрежа, стабилизира напрежението и намалява реактивната
мощност, която ел.уредите консумират. Това се постига от кондензаторите в уреда.
Практически устройството елиминира консумацията на реактивна мощност от ел.мрежа и по този начин се постига
икономия на ел.енергия.
Едно устройство може да обслужва голям апартамент, малък хотел, ресторант, или производствено помещение със
сумарна мощност на едновременно включените електросъоръжения до 19 kW.
Устройството има щепсел и се включва в силов контакт, възможно най-близко до ел.таблото с предпазителите
(бушоните), с цел обслужване на всичките ел.кръгове (колкото е броят на бушоните) в жилището.
Не трябва да се използва разклонител или удължител!
Устройството може да се използва и за трифазни инсталации (към всяка фаза се включва по един уред).
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Максимална ефективност се постига при ел.уреди и съоръжения с ел. двигатели: климатици, хладилници, фризери,
перални, вентилатори, компютри, микровълнови печки, луминисцентно осветление и др.
Устройството не е ефективно при ползване на ел.уреди с реотанови нагреватели (бойлери, маслени радиатори и др.
отоплителни ел.съоръжения).
Тъй като в даден апартамент не се знае какви уреди се ползват затова предварително не може да се определи каква ще е
икономията на ел.енергия. Гарантира се минимална икономия от 10%, а по-голям процент икономия се постига при
използване на уреди с ел.двигатели.
В магазините за бяла техника уредите от „Енергиен клас А” са с вграден енергоспестител и за всеки конкретен уред с
ел.двигател се посочва и конкретната икономия на ел.енергия.
Уредът легално се продава в Европа, САЩ, Канада и много др. страни.
Видеоклипове:
http://www.youtu.be/39WDtrUxhRI
http://www.youtu.be/rZr4FOMyJOs
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 29 лв.
В Интернет се предлага на цена от 34 лв. до 65 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване 5,70 лв., а на адрес 7 лв. и получаване на следващия ден.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазините посочени по-долу куриерската такса се намалява с -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
инж. Димитър СТОЯНОВ
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29476/energospestitel-za-ikonomiya-na-tok--29-lv

МОЩНА АЛАРМЕНА СИСТЕМА ПРОТИВ КРАЖБИ ** 29 лв.
АЛАРМЕНА СИСТЕМА СРЕЩУ КРАЖБИ
(С КОД, МАГНИТЕН ДАТЧИК И СИРЕНА 110 dB)
** НАЙ-ЕВТИНАТА АЛАРМЕНА СИСТЕМА ПРОТИВ КРАЖБИ
В ЖИЛИЩА, ОФИСИ, МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ и др.
Алармената система с код бутони ви предпазва от нежелани крадци във вашия дом, или вила, чрез идентифициране на
неоторизиран достъп.
За по-голяма сигурност алармата може да бъде монтирана на няколко врати или прозорци.
Включването и изключването на алармата се осъществява чрез персонален код, който се въвежда от клавиатурата на
алармената система.
ПРЕДИМСТВА
- лесна за инсталиране, без кабели;
- възпроизвежда 110 децибела алармена сирена;
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- технология с магнитен сензор;
- 3 опции: мигновена, закъснителна и звънене;
- до 12-знаков персонален код;
- 10 сек. изчакване с „бийп” сигнал;
- паник-бутон с директен достъп;
- захранване с 3 бр. АА1,5V алкални батерии.
Видеоклип за алармената система
http://youtu.be/V2Rax0fH1HM
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване 5 лв. и на адрес 6,30 лв. за сметка на клиента и получаване
на следващия ден.
При поръчка чрез онлайн магазините куриерската такса се намалява с 20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛАРМЕНАТА СИСТЕМА
Алармената сирена и изключително силна. Никога не поставяйте алармата непосредствено до ухото си.
Избягвайте изпускане или грубо разтърсване на алармата.
Не инсталирайте алармата на места с пряка слънчева светлина, или висока влажност.
Алармата ще ви осигури високо ниво на безопасност, ако бъде използвана правилно.
ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИЯТА
Когато аларменият сигнал отслабне сменете батериите.
Отстранете капачето, което се намира на гърба на алармата.
Поставете 3 бр. алкални батерии АА 1,5V (не са включени в комплекта).
Внимание: Когато батериите се сменят, или се поставят за първи път, персоналният код автоматично се връща на
„0000”.
ИНСТАЛАЦИЯ НА АЛАРМАТА
Закачете алармата на вратата или стената, като използвате предвидените за това приспособления на гърба.
Отстранете двустранно разположените две лепенки от магнитната част на гърба, която е закрепена за алармата с
кабел.
Забележка: Уверете се, че двата магнита са фиксирани на разстояние не по-голямо от 6,5 мм (
http://obiavidnes.com/obiava/29474/moshtna-alarmena-sistema-protiv-krajbi--29-lv

Отпушване на канали
Канал Експерт-професионално отпушване на канали,мивки,сифони,тоалетни със специализирана техника.Ремонт и
изграждане.Спешна помощ.http://www.kanalexpert.com
http://obiavidnes.com/obiava/13405/otpushvane_na_kanali
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МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ НА Д-р ЛИВАЙН ** 28 лв.
МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ НА Д-р ЛИВАЙН- САЩ
** ПРЕМАХВАТ БОЛКАТА В КОЛЯННАТА СТАВА;
** ПОДПОМАГАТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ПРИ ТРАВМИ;
** ПОДХОДЯЩИ ПРИ СПОРТНИ ПРЕТОВАРВАНИЯ;
** НАКОЛЕНКИТЕ СЕ РЕКЛАМИРАТ ПО ТV ЗА 59,90 лв.!
Възстановете физическата си активност и се освободете от болките в ставите и коленете с магнитните наколенки
на д-р Джак Ливайн- директор на ортопедична хирургия в медицински център в Брукдейл Ню Йорк, който е и световно
известна личност сред медицинската общественост.
Наколенките се носят от хиляди хора по света, получавайки облекчение при болки в коляното.
С магнитните наколенки се гарантира възвръщане на физическата активност и отново напълно свободно движение без
болки в коляното.
Магнитната терапия е всеизвестна още от древността и е с доказано облекчаващо въздействие при болки в ставите и
колената, предизвикани от шипове, артроза и артрити.
Можете да носите наколенките по всяко време и навсякъде, когато сте в движение. Те са удобни за носене и
незабележими под дрехите.
Магнитните наколенки не трябва да се използват при имплантирани кардиостимулатори, сърдечно-съдови проблеми,
тромбофлебит, диабет и бременност, както и да се ограничи ползването при психични отклонения, увреждания на
централната нервна система и исхемична болест на сърцето.
Видеоклип:
http://youtu.be/Z-CtOogk-0s
Комплектът е от две магнитни наколенки и подарък магнитна лента за ръка облекчаваща болките в китката.
Сертификат СЕ
Произход: САЩ
Производител: Китай
ЦЕНА: 28 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4,90 лв., а на адрес 6 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29473/magnitni-nakolenki-na-d-r-livayn--28-lv

ХИТ! НОВО! АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30%- Япония ** 27 лв.
АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ
“NEO SOCKET” 10-30%- ЯПОНИЯ
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** ЯПОНСКИ ПАТЕНТ И СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИКОНОМИЯ
НА ГОРИВО ПРИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ АВТОМОБИЛИ И ГОРИВА!
** УВЕЛИЧАВАНЕ МОЩНОСТТА НА ДВИГАТЕЛЯ И УДЪЛЖАВАНЕ
СРОКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА!
** НЕЗАБАВЕН ЕФЕКТ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА!
Поставяйки уреда „Neo Socket” в запалката на автомобила веднага се отчита намаляване консумацията на гориво.
Уредът увеличава мощността и ускорението на автомобила, благодарение на пълното изгаряне на горивото, удължава
срока на използване на акумулатора, намалява изхвърлянето на вредни токсични емисии и въздействието на статичното
електричество и спомага за оптимално функциониране на електросъоръженията на автомобила (климатик, светлини,
радиоуредба и др. ел. консуматори).
Електронното устройство се препоръчва, както за бензинови, така и за дизелови двигатели при напрежение на
запалката на автомобила 12 V.
Не трябва да се използва при автомобили при напрежение на запалката 24 V.
Двойният предпазител на устройството осигурява безопасна работа и дълъг живот на използване (3-5 г.).
Устройството не трябва да се поставя в запалката по време на включен двигател.
При включване на устройството ако индикаторната лампа не свети да се провери запалката и предпазителите на
автомобила.
При някой автомобили индикаторната лампа на устройството може да продължава да свети и при загасен двигател,
което е нормално и не е за притеснение.
В устройството е вграден кондензатор за оптимално поддържане на ел. системата на автомобила. Той позволява да се
натрупва, съхранява и освобождава ел.енергия, необходима на двигателя при колебания на натоварванията в зависимост
от пътната обстановка.
Електронното устройство намалява разхода на гориво за сметка на стабилизиране и намаляване на колебанията при
натоварване двигателя на автомобила.
Устройството се използва от милиони шофьори в САЩ, Канада, Австралия, Англия, Германия, Франция, Близкия изток
и Азия.
Размери: 105x30x25 мм. и тегло: 26 грама.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Япония.
Производител: Macro Plus Ltd- Китай
Вносител: фирма „Хербал”
ЦЕНА: 27 лв.
ПОКУПКИ:
СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион 12 (срещу супермаркет “Европа”)
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване: 5,70 лв.
и на адрес: 7 лв. и получаване на следващия ден

КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
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albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albod.dir.bg

- онлайн магазин
- онлайн магазин

http://obiavidnes.com/obiava/29472/hit-novo-avtogorivospestitel-10-30--yaponiya--27-lv

Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китай ** от 39 на 18 лв.
ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ
** ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- УНИКАЛНО ПОСТИЖЕНИЕ НА
СЪВРЕМЕННАТА КИТАЙСКА МЕДИЦИНСКА НАУКА И ПРАКТИКА!
** ПРЕМАХНЕТЕ ЗАВИНАГИ НЕПРИЯТНОТО НОЩНО ХЪРКАНЕ
БЕЗ МЕДИКАМЕНТИ, БЕЗ ДЪЛГИ И МЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ
И СКЪПОСТРУВАЩИ БОЛЕЗНЕНИ ОПЕРАЦИИ!
** НАСЛАДЕТЕ СЕ НА БЕЗЦЕННИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ВАШИЯ
ЗДРАВОСЛОВЕН СЪН И СЕ ПОЧУВСТВАЙТЕ БОДРИ, ЖИЗНЕНИ,
ОТПОЧИНАЛИ И РАБОТОСПОСОБНИ
За пълноценният сън не е толкова важно колко време спите, а от съществено значение е качеството на самия сън! При
недоспиване на следващия ден сте в сънно и упоено състояние, което пречи на Вашата трудоспособност и е причина за
допълнителен стрес във Вашето и без това напрегнато ежедневие, като лесно ставате раздразнителни, нервни и
неработоспособни.
Ако хъркането Ви причинява тези проблеми си представете какво причинява на този, който спи до Вас! На това не се
обръща достатъчно внимание отначало, но с времето хъркането се превръща в сериозно изпитание за Вашия партньор!
Това налага един от двамата да се премества да спи в съседната стая и в резултат отчуждение и съществен фактор за
много разводи.
За избягването на тези неприятности патентованата Китайска силиконова щипка “Анти хъркане” се поставя в
ноздрите на носа преди лягане (виж снимките) за максимално улеснение на дишането по време на сън.
Щипката облекчава хъркането при пациенти, чийто аспираторен тракт е блокиран от стената на носа и фаринкса. Тя
спомага за отваряне на носната кухина, респ. да се диша по-лесно, при което хъркането значително се облекчава.
Щипката стимулира кръвообращението в носа и осигурява свободен приток на въздух през надлъжните и канали.
Закрепването на щипката в горната част на ноздрите посредством срещуположните издатини е стабилно и не
причинява дискомфорт.
Щипката е изработена от медицински висококачествен силикон с антибактериално въздействие, който е напълно
безвреден, без мирис и странични ефекти и не създава неудобство при употреба.
При спане се препоръчва височината на възглавницата да не е по-голяма от дължината на рамото и е желателно да се
спи на дясната страна за да не се притиска сърцето и да се подпомага кръвообращението.
Нощното хъркане често пъти е предизвикано от някой заболявания, като: настинка, хрема, хипертония, хроничен
бронхит, алергии, синузит, ринит и др. При тези заболявания щипката “Анти хъркане” значително облекчава дишането и
премахва неприятното хъркане.
Щипката се съхранява в малка пластмасова подаръчна кутийка.
ЦЕНА: 18 лв.
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Сертификат СЕ. Страна произход: Китай

ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12 (срещу супермаркет “Европа)
или се изпраща по куриер с наложен платеж; такса до поискване от офиса на фирма Еконт 4,90 лв., а при получаване на
адрес 6,10 лв.
ПОРЪЧКИ и КОНТАКТИ:
Димитър СТОЯНОВ
02/855 26 35; 0887/255 692; albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
http://albo-bg.com
http://albobg.com
http://albod.dir.bg
http://albods.blog.bg
http://dimitarvs.log.bg

- онлайн магазин
- онлайн магазин

http://obiavidnes.com/obiava/29471/zdrave-shtipka-protiv-hyrkane--kitay--ot-39-na-18-lv

Бойлери на най-добрите цени
Vimax предлага бойлери на доказалите се марки Diplomat, Tesy и Atlantic. Ако имате нужда от подмяна на бойлер
посетете наш магазин, където ще бъдете компетентно консултирани за характеристиките на продуктите ни. Всички
наши продукти са висококачествени, с 5-годишна гаранция и дълъг експлоатационен живот. С покупката на бойлер от
Vimax си гарантирате, че няма да имате никакви проблеми при работа с него.
http://obiavidnes.com/obiava/29465/boyleri-na-nay-dobrite-ceni

Строителна фирма Акропол Билд
”АКРОПОЛ-БИЛД” ЕООД е компания с опит в строителството на сгради и съоръжения – жилища, хотели, промишлени
и бизнес постройки. Нашите квалифицирани служители работят с висококачествени материали, прилагайки новаторски
подходи и технологии, под надзора на технически ръководител или управителя на фирмата. Ние сме доказали своя
професионализъм в сферата на строителния бранш, задоволявайки всички изисквания на клиентите.
http://obiavidnes.com/obiava/29462/stroitelna-firma-akropol-bild

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен вносител на хидрофобен / водоустойчив шперплат . Офис гр.София , основна база гр.
София-Столична митница, терминал Деспред.
Предлагаме на едро хидрофобен шперплат с черен и кафяв филм. ( САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) . За подробности
прегледайте нашия сайт – www.mipgroup.eu
Предлагаме още телескопични подпори (кафеви, прахово боядисани , САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) , хоризонтални
греди DOKA (ВТОРА УПОТРЕБА) само едрово за количество над 2 000 л.метра.
Транспорт до всяка точка на страната на изгодни цени.
* Уважаеми клиенти , текстовете на обявите ни, както и в сайтовете ни са уникални и всяко копиране на информация и
фрази от други фирми е непрофесионално и некоректно .
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
www.mipgroup.eu
www.shperplat.eu
http://obiavidnes.com/obiava/29460/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup
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Онлайн магазин за дамска мода www.stil-bg.com
Онлайн магазин за дамска мода
Stil-bg.com е най- новото и добро място за пазаруване в интернет. Предлагаме голям асортимент от дамски дрехи и
обувки, от последната европейска мода.
http://obiavidnes.com/obiava/29459/onlayn-magazin-za-damska-moda-wwwstil-bgcom

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито -Частен Детектив
Безплатни консултации-Дискретно !!!
разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота и др.
откриване на скрити микрофони в жилища ,
офиси и автомобили.
скрито наблюдение-GPS предаватели
Открива биологични родственици . . .
Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/29457/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

АДАПТОР ЗА БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ **58 лв.
АНТЕНА ЗА БЕЗПЛАТНО ПРИХВАЩАНЕ
НА Wi-Fi ИНТЕРНЕТ СИГНАЛ
Антената (адаптор 98000G) осигурява безжична връзка на компютъра с всички налични рутери на разстояние до 2-3
км. в зависимост от релефа. В свободните мрежи (бензиностанции, кафета, хотели и др.) се влиза безпроблемно, а за
кодираните мрежи (WEP, WPA и WPA2) се предлага диск за разпознаване на паролите.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Chipset;
- Realtek 8187L (2500mW) и 25dB високочувствителна антена;
- Съвместим с: Complies with ISM 2.4GHz IEEE 802.11b/g;
- Технология: DSSS/OFDM Technology;
- Интерфейс: Connects at a full 54Mbps чрез USB 2.0, Upto 8
Times Faster thana;
- USB 1.1;
- Скорост: High Speed Transfer Rate for 802.11b/g;
- Come with high gain directional dish antenna for a wider wireless
coverage;
- High Output Power up to ~ 1500mW for extend the coverage
range upto 8 to 10x than standard USB adapters;
- Free Space Capable upto 3000 m;
- Super high power design ensures a long distance;
- Стандарти: Support 64/128-bit WEP Encryption, WPA, WPA2;
- One external dish antenna for better performancele 10 dBi.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
- Диск с драйвери за инсталация;
- Софтуер /диск/ за разпознаване на пароли на рутери
BT3/BT4/BT5/BT6/VMWARE;
- Инсталира се на USB без да се разглобява компютъра;
- Подходящ за лаптопи;
- Съвместим с всички видове операционни системи- включени драйвери за WindowsXP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS
и Linux (вкл. Back Track).
С помощта на изключителния чип на RealTek 8187L се постига висока мощност в изходното стъпало и много добра
чувствителност във входния канал на Signal King 96000G адаптора.
Най-ниска цена за възможностите, които предоставя мощния WiFi адаптор!
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Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ЦЕНА: 58 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион № 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на фирма Еконт с наложен платеж; такса до поискване 5,60 лв. и до адрес 6,70 лв. и получаване на
следващия ден, а където Еконт няма офис до три дни.
КОНТАКТИ:
02/855 2635; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29453/adaptor-za-bezplaten-internet--58-lv

Курс НОРВЕЖКИ!Плащане на вноски!ОТСТЪПКИ!
Да знаеш много езици, значи да имаш много ключове за една врата!!!
ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ
И ПЕНСИОНЕРИ!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.Предлагаме Ви изучаване на Норвежки в 80 уч.ч.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по
най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел
по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на
новата европейска езикова рамка.Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас
график.След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите
знания.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29452/kurs-norvejkiplashtane-na-vnoskiotstypki

Курс по италиански с италианец!
Само в център „Италика” – курсове по италиански език с участието на италианец! На 10.04 започва курс по италиански
език 1 ниво с участието на италиански преподавател. Цена на курса 308 лв. За информация и записвания 0877 718 818.
Брой места в курса – 12.
http://obiavidnes.com/obiava/29450/kurs-po-italianski-s-italianec

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
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на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/29448/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

Курс по ИСПАНСКИ I,II,III.Достъпни цени в Интер Алианс Стара Загора!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА

ЗАВЪРШЕН

ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ
И ПЕНСИОНЕРИ!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.Предлагаме и индивидуално
обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29447/kurs-po-ispanski-iiiiiidostypni-ceni-v-inter-alians-stara-zagora

ДИМАР ИНЖЕНЕРИНГ
Димар Инженеринг предлага на българския пазар богато разнообразие от покривни прозорци. В сайта на фирмата може
да разгледате подробно продуктовата гама Velux, която включва: покривни прозорци с централна ос, покривни прозорци с
горна централна ос, покривни прозорци за плоски покриви и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/29444/dimar-injenering

ТРИПЪЛ ЕС ГРУП ЕООД
Фирма Трипъл Ес Груп е със сериозен опит в сферата на финансовите услуги и счетоводното обслужване. Политиката
ни на работа с клиенти е изключително гъвкава, прилагаме индивидуален подход към всеки клиент. Счетоводните услуги,
които предлагаме включват ТРЗ и личен състав, регистрация на нови фирми, данъчна защита, годишно счетоводно
приключване, както и пълно счетоводно обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/29442/tripyl--es--grup-eood

УЧЕТЕ ИТАЛИАНСКИ от I-III ниво с нас!ДОСТЪПНИ ЦЕНИ!
При нас със сигурност ще получите повече от един езиков курс, защото ние имаме за цел не само да ви научим, а и да ви
вдъхнем обич към езика, който изучавате!
ЗАЩОТО С НАС Е ПО-ЛЕСНО!!!
ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ
И ПЕНСИОНЕРИ!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.Предлагаме Ви Италиански за начинаещи и напреднали в 80 уч.ч.Преподавателите са изключителни
професионалисти.МАЛКИ ГРУПИ!Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на новата
европейска езикова рамка.Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.След

Страница 94/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29441/uchete-italianski-ot-i-iii-nivo-s-nasdostypni-ceni

Най-ниските цени за наем на автомобили тази пролет само от Вегер рент-а-кар
VEGER Rent a car разполага с голямо разнообразие от нови автомобили от всички класове, оборудвани с всички екстри, в
изрядно състояние за Вашето комфортно и приятно пътуване в страната и чужбина. Възползвайте се от нашите
изключителни предложения на www.vegercar.com !
http://obiavidnes.com/obiava/29440/nay-niskite-ceni-za-naem-na-avtomobili-tazi-prolet-samo-ot-veger-rent-a-kar

Монтаж на Гипсокартон, Аквапанел и Гипсфазер
Предлагам доставка и монтаж на гипсокартон - окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки,скрито
осветление, обръщане на врати и прозорци, фигури, декоративни орнаменти и др. Гипсфазер. Аквапанел. Шпакловка и
латекс.
За контакти: 0878 95 99 98
www.gipskarton-rumen.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/29436/montaj-na-gipsokarton-akvapanel-i-gipsfazer

Подбор на персонал
Агенция за работа "КИРКОВА" представлява ЧАСТНО БЮРО ПО ТРУДА, регистрирано по българското
законодателство
за извършване на посредничество по наемане на работа в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с лиценз № 1087 от 10.03.2009 година
до 2014 година и за извършване на посредничество по наемане на работа за ЧУЖБИНА с лиценз №1192 от 10.12.2009 до
2014 г.
ЗА РАБОТОДАТЕЛИ прави професионален подбор на работници и служители след
подписване на ЗАЯВКА – ДОГОВОР.
НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА предлага в Интернет свободни работни позиции,
одобрените по документи кандидати кани на интервю с работодатели БЕЗПЛАТНО!
Агенцията се намира в гр. София на ул."Узунджовска"№12,ет. 2 (пресечка на бул. Витоша / ул. Солунска) Тел: 02 477 66
84, 0884630466
РАБОТНО ВРЕМЕ от 9.00 до 17.00 часа от понеделник до петък
http://obiavidnes.com/obiava/29433/podbor-na-personal

ДОСТЪПНИ цени!АНГЛИЙСКИ I-V в Интер Алианс!ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!
Ще учите по най-актуалните системи на обучение,ще получите отлично преподаване,учебен комплект,както и
сертификат за завършен курс.
ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ
И ПЕНСИОНЕРИ!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.Предлагаме и индивидуално
обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29431/dostypni-ceniangliyski-i-v-v-inter-aliansplashtane-na-vnoski

Смяна, тестване и пломбиране на водомери
Демонтаж, метрологична проверка и монтаж на водомер

Страница 95/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

Дистанционното отчитане на водомери с радио модул
Пломбиране на водомер закупен от фирма .
Пломбиране на клиентски водомер
Монтаж на клиентски водомер .
Спирателен кран и монтаж
Монтаж на клиентски спирателен кран
Фирмата има грижата да придвижи документите, с които се удостоверява, че тестваните водомери са годни и
пломбирани.
Партньори са метрологична лаборатория „Газ Тест” ЕООД и „Софийска Вода” АД.
www.vodomer.bg
Тел. – (02) 936 77 27
GSM - 0885 111 333
Лидия Луканова
http://obiavidnes.com/obiava/29430/smyana-testvane-i-plombirane-na-vodomeri

ДОСТЪПНИ ЦЕНИ!ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!ФРЕНСКИ I,II,III-ОТСТЪПКИ!
УЧЕТЕ ПО НАЙ-УСПЕШНИТЕ И НОВИ СИСТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТЕНИ ПО КРИТЕРИИТЕ И
СТАНДАРТИТЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!
ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ
И ПЕНСИОНЕРИ!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.Предлагаме и индивидуално
обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29427/dostypni-ceniplashtane-na-vnoskifrenski-iiiiii-otstypki

НЕМСКИ I,II,III в Интер Алианс.ДОСТЪПНИ ЦЕНИ!ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!ОТСТЪПКИ!
Най - съвременната учебна система,
включваща ефективни материали за обучение,
създаваща висока мотивация за работа!
ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ
И ПЕНСИОНЕРИ!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29425/nemski-iiiiii-v-inter-aliansdostypni-ceniplashtane-na-vnoskiotstypki

СТАРТИРА Курс за Екскурзоводи!Малка група!НИСКИ ЦЕНИ!
ИНВЕСТИРАЙТЕ В СЕБЕ СИ! ИНТЕР АЛИАНС организира курсове за Екскурзоводи-аниматори и организатори в
туристическа агенция по актуална, образователна програма . Обучението е подходящо за желаещите да се реализират в
сферата на туризма, хотелиерството и рекламата. Програмата включва: * Изучаване на основните и специфични форми
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на туризма. * Материално-техническа база в хотелиерството. * Запознаване със Закона за туризма и рекламата. *
Работа с клиенти, организиране на пътувания, съставяне на маршрути и др. * Практикум. Удостоверение-сертификат
за повишаване на квалификацията, съгласно МОН. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност. За повече
информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната
кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363; 5/62-24-70 interalliance_stz@abv.bg
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29422/startira-kurs-za-ekskurzovodimalka-grupaniski-ceni

Циклене, шлайфане на паркет и дюшеме
Дългогодишен майстор дърводелец-циклене на паркет /три броя шкурки/ с две лакирания +лак - 5,00лв, дюшеме-6,50лв,
монтиране на ламинат – 3,00 лв/кв.м , 0890159650, 0888346209
http://obiavidnes.com/obiava/29411/ciklene-shlayfane-na-parket-i-dyusheme

Строителни ремонти
Ремонт на електоинсталации, Монтаж на домофонни уредби. ВиК. Шпакловка. Боядисване. Гипсокартон. Тапети.
Фаянс, теракота, гранитогрес. Ламинат. За информация : www.bulset.hit.bg ; e-mail : bulset@mail.bg ; GSM: 0884 935 819,
гр. София.
http://obiavidnes.com/obiava/29409/stroitelni-remonti

КОНСУЛТАЦИИ,ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Професионално юридическо съдействие на търговски дружества с задължения,пред фалит и несъстоятелност и др.
финансови и юридически проблеми!Процедурата е следната-наш представител изкупува дружествените дялове на
фирмата ви на 100%,ще Ви освободим от солидарната отговорност,и всякаква финансова и юридическа отговорност
след сделката при нас!!!Процедурата е съобразена с промените по ДОПК,и е напълно законна според Търговския
Закон!!!За ЕТ.Еднолични Търговци не става,след промените по ДОПК от миналата година съжаляваме!Цената за
услугата е по договаряне!Услугата се отнася за цялата страна! Моля за контакт само на тел.0889648432,нямам време
да си проверявам пощата!!! Процедурата се подготвя от Корпоративен Адвокат в София и Пловдив или ВАШ доверен
адвокат!!!Моля преди да се обадите се консултирайте с ВАШ доверен адвокат!!!
http://obiavidnes.com/obiava/29363/konsultaciiyuridichesko-sydeystvie-na-firmi-s-zadyljeniya

НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.

тегло 240 гр. и мощност само 4 W, т.е.

** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
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** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
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** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974;

albods@abv.bg

ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29359/neobhodimi-stoki-za-vasheto-zdrave-dom-i-ofis--nad-50-stoki

НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
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** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.

тегло 240 гр. и мощност само 4 W, т.е.

** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
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** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974;

albods@abv.bg

ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
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www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29357/neobhodimi-stoki-za-vasheto-zdrave-dom-i-ofis--nad-50-stoki

НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.

тегло 240 гр. и мощност само 4 W, т.е.

** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
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** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
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ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974;

albods@abv.bg

ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29355/neobhodimi-stoki-za-vasheto-zdrave-dom-i-ofis--nad-50-stoki

НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.

тегло 240 гр. и мощност само 4 W, т.е.

** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
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** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
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** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974;

albods@abv.bg

ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29354/neobhodimi-stoki-za-vasheto-zdrave-dom-i-ofis--nad-50-stoki

НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.

тегло 240 гр. и мощност само 4 W, т.е.

** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
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** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
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** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974;

albods@abv.bg

ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29353/neobhodimi-stoki-za-vasheto-zdrave-dom-i-ofis--nad-50-stoki

Земеделска земя в Бяла, Русе, Борово, Ветово купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
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Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/29352/zemedelska-zemya-v-byala-ruse-borovo-vetovo-kupuvam-0886236248

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050, "Obsidian Black" N3003, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display
(HDMI), 2GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.37kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29348/156-3962-cm-dell-inspiron-n5050

АДАПТОР ЗА БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ **58 лв.
АНТЕНА ЗА БЕЗПЛАТНО ПРИХВАЩАНЕ
НА Wi-Fi ИНТЕРНЕТ СИГНАЛ
Антената (адаптор 98000G) осигурява безжична връзка на компютъра с всички налични рутери на разстояние до 2-3
км. в зависимост от релефа. В свободните мрежи (бензиностанции, кафета, хотели и др.) се влиза безпроблемно, а за
кодираните мрежи (WEP, WPA и WPA2) се предлага диск за разпознаване на паролите.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Chipset;
- Realtek 8187L (2500mW) и 25dB високочувствителна антена;
- Съвместим с: Complies with ISM 2.4GHz IEEE 802.11b/g;
- Технология: DSSS/OFDM Technology;
- Интерфейс: Connects at a full 54Mbps чрез USB 2.0, Upto 8
Times Faster thana;
- USB 1.1;
- Скорост: High Speed Transfer Rate for 802.11b/g;
- Come with high gain directional dish antenna for a wider wireless
coverage;
- High Output Power up to ~ 1500mW for extend the coverage
range upto 8 to 10x than standard USB adapters;
- Free Space Capable upto 3000 m;
- Super high power design ensures a long distance;
- Стандарти: Support 64/128-bit WEP Encryption, WPA, WPA2;
- One external dish antenna for better performancele 10 dBi.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
- Диск с драйвери за инсталация;
- Софтуер /диск/ за разпознаване на пароли на рутери
BT3/BT4/BT5/BT6/VMWARE;
- Инсталира се на USB без да се разглобява компютъра;
- Подходящ за лаптопи;
- Съвместим с всички видове операционни системи- включени драйвери за WindowsXP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS
и Linux (вкл. Back Track).
С помощта на изключителния чип на RealTek 8187L се постига висока мощност в изходното стъпало и много добра
чувствителност във входния канал на Signal King 96000G адаптора.
Най-ниска цена за възможностите, които предоставя мощния WiFi адаптор!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ЦЕНА: 58 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион № 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на фирма Еконт с наложен платеж; такса до поискване 5,60 лв. и до адрес 6,70 лв. и получаване на
следващия ден, а където Еконт няма офис до три дни.
КОНТАКТИ:
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02/855 2635; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29346/adaptor-za-bezplaten-internet--58-lv

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050, "Apple Red" N3004, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display
(HDMI), 2GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.37kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29344/156-3962-cm-dell-inspiron-n5050

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110, "Diamond Black" N3005, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.7kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29340/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110, "Fire Red" N3006, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.7kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29336/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110, "Diamond Black" N3009, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.7kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29332/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110

Транспорт с МЕБЕЛЕН ФУРГОН - 18куб.м. - превоз на МЕБЕЛИ, лични вещи,
багаж,ПОКЪЩНИНА - товарни таксита / 0877663995 /0898874253
Транспорт с мебелен фургон тапициран от вътре - за сигурен превоз на вашите мебели. Извършва превози на мебели,
обзавеждане, багаж, лични вещи - преместване на жилища, офиси, квартири. Разполага с колани за укрепване и
омекотителни подложки - (против нараняване на вашите мебели). Професионално отношение и коректност.
Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 / 0888663995
http://obiavidnes.com/obiava/29329/transport-s-mebelen-furgon---18kubm---prevoz-na-mebeli-lichni-veshti-bagajpoky

Транспорт с МЕБЕЛЕН ФУРГОН - 18куб.м. - превоз на МЕБЕЛИ, лични вещи,
багаж,ПОКЪЩНИНА - товарни таксита / 0877663995 /0898874253
Транспорт с мебелен фургон тапициран от вътре - за сигурен превоз на вашите мебели. Извършва превози на мебели,
обзавеждане, багаж, лични вещи - преместване на жилища, офиси, квартири. Разполага с колани за укрепване и
омекотителни подложки - (против нараняване на вашите мебели). Професионално отношение и коректност.
Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 / 0888663995
http://obiavidnes.com/obiava/29328/transport-s-mebelen-furgon---18kubm---prevoz-na-mebeli-lichni-veshti-bagajpoky

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N3015
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N3015, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD LED
Display & GeForce GT525M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.65kg, 4г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29326/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110-diamond-black-n3015
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Продавам стационарен телефон Thomson Telecom CE21886GE9-A
Продавам домашен телефон Thomson Telecom Model No.:CE21886GE9-A
Телефона е използван само няколко пъти, работи перфектно. Не е одраскан и наранен. единия е с кабел другия е безжичен,
вървят комплект.
обща цена 30лв.
papillon_rose@abv.bg
0886730894
http://obiavidnes.com/obiava/29325/prodavam-stacionaren-telefon-thomson-telecom-ce21886ge9-a

15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E5520
15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E5520, двуядрен Intel® Core™ i5 2520M 2.2GHz, FULL HD LED Display (HDMI), 4GB, 320GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, клавиатура с подсветка, camera, Free DOS, 2.33kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29321/156-3962-cm-dell-latitude-e5520

15.6" (39.62 cm) DELL XPS L502x "Metalloid Aluminum"
15.6" (39.62 cm) DELL XPS L502x "Metalloid Aluminum", N3017, четириядрен Intel® Core™ i7 2630QM 2.0GHz, FULL HD
LED Display & GeForce GT 540M 2GB (HDMI), 8GB DDR3, 500GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, camera,
FreeDOS, 2.7kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/29318/156-3962-cm-dell-xps-l502x-metalloid-aluminum

Продавам професионална маша за коса Elekom EK - 35
Продавам професионална маша за къдрене Elekom EK - 35
Машата е чисто нова
Информация за машата. Хромирана част за навиване Ненагряващ се връх Светлина индикациия Диаметър:38мм
Вартящ се кабел Захранване: 220V/50Hz Максимална мощност: 30W
цена 10лв.
0886730894
papillon_rose@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29315/prodavam-profesionalna-masha-za-kosa-elekom-ek---35

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron N7110 N3013 "Diamond Black"
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron N7110 N3013 "Diamond Black", Intel® Core™ i5 2430M 2.4GHz, HD+ LED Display & GeForce
GT 525M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Free DOS, 3.24kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29313/173-4394-cm-dell-inspiron-n7110-n3013-diamond-black

17.3" (43.94 cm) DELL XPS L702x
17.3" (43.94 cm) DELL XPS L702x, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, 3D FULL HD LED Display & GeForce GT
555M 3GB + DVB-T тунер (HDMI & miniDP), 8GB, 500GB 7200rpm, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Free DOS, 3.36kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29309/173-4394-cm-dell-xps-l702x

Уеб камера A4Tech PK-710G
Уеб камера A4Tech PK-710G, 800x600, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/29302/ueb-kamera-a4tech-pk-710g

Подаръци за жени.
Presents.bg ви продава Екстремни подаръци на смешни цени. Оригинални предложения как да зарадвате получателя.
Опитайте различен специален подарък!
http://obiavidnes.com/obiava/29294/podaryci-za-jeni
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